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LÉGY HÜ MINDHALÁLIG!
János Jelenések k. ll. r.

to.

v.:

Legy híu

mindhalálig és nehed adom uz
életnek koronójál !

Mintha az alvilág szörnye i rázták volna meg a mindenség
tartó oszlopait s borZ3lmas erejű ciklopszok féklelcn hara gja zúdult volna rá a IűzhAnyó közelében fekvő városka békés la kói ra ..
Megmozdult a föld ... s mint a pokolnak rette n t ő szája, o ntotta leneketlen gyomrából a mélységek borzalmait... Si stergő robajj al
ömlött az izz6 láva gigászi tö mege•.. fojtó kénes levegő gomolygott a lorr6 napsugárban s borzalmas kőtenger hult oU a természet
ragyog6an szép buja mez őire 1.. . A halálra ilélt város lakói, szemükben a haláHélelem árnyékával, szivökben az étetösztön . kétségbeesett utols6 erejévet hanyatt homlok menekülnek... Edesanyjuk ruháiba görcsösen k'paszkedó kis gyermekek ... csecsemői
ket szivükön allat6, me le ngetö édesanyák... erös, bátor lé!liak,
emberek, állatok - mi nt halálra rémült életöszlön.gomolyag, men.kitették életük,t a biztos hal álbóll. .•
Egy város borzalmas kihülni készülö hultáj. INött röv id
ideig bár, még csak két izzó szem a hiiség lámpása órködlk világbameredten l... Orhelyén áll a ró mai katona, a hűség s kül.·
lessi g élő mintaképe l Poszt ja nehéz, gyötrelmes, mint a le~yver
o

&

'

vértezet, amely vállait nyomja .. A kőlap. amelyen

mozdulatla-

nul áll, lábainak mintha tövis ágya volna ... hej IlIlert a kötelesség u1ja tövissel rakott, de Illinek lenni mindhalálig! így kívánja
azt a római becsület I... Arca merev, elszc\n t s a római katona áll,
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mint szobor, mozdulatlanul! KörnlOUe a lávatenger elől esze\'eszelten lIumeknt minden, mi élő ... Az élet hívja, várja... lali"
hiiséges feleség s gyermekei ott menekiilnek a futók között... A
lá\'s- ;ír egyre n6 s mind mélyebbre ~n1yed benne a halálra íté.1t
város !.. S a római katona keményebbre fogja kezében a fegyvert
s őrhelyén áll mozdulatlanul! !... S azóta c.. knem két évezred

"ih.ra száguldott végig az emberiség fölött. S két évezredes lávasirjából, mint a törhetetlen h űség, férfias elszántság és kötelességtudás örök szimboluma a világ fölé nő it s áll ma is POmpeji ha.

!OulávAja alatt halhataIIannA lett római kalona .. . áll s minden idők
számára hirdeti a hHség, önfelátdozás s a kOlelesség örök parancsszavát : Lég)' hll mindhalálig/J ...
Az embe ri lélek legnagyobb erénye a huseg, mert önmagában
hordja az őszinteség mélységét, a kitarhis erejét, s a szeretet balhatallans.ígát. A hiiség a szeretet próbaköve... ö nfeláldozás és
lemondás egyben. Feláldozni mindent egyért, valakiért, vagy VdIam iért s lemondani mindenről ugyanazért : ez a hűség evangéliuma! .. A híiség a szeretet megdicső ülése s jutalma égi korona .
A hú ség a becsaJet lámpása, amelynek olaja az önfeláldozó szeretet, méc5világa a tiaIta s elszánt tekintetü csillogó két szem ...
ő re: az ő szinteség 1. .. Tartósságát a szerelef, a hitség mély kuljábel meriti, hisz a húség nélküli szeretet olyan, minI a drága
keleli vázaba helyezett gyökértelen virág, me ly h. szép, ha illalos
is - élete rövid - ti>zavirág élet 1. .. Az e .nber lelki Osszetét.lének legcsodálatooabb virága a hii,ég, melynek lehellelszerO sziromleplét Isten a lelkiség legfinomabb fonálszálaiból szőtte s a
naponkénli szeretel, ö nfelál dozás s lemondás Illalos olajával Ontozi. Ezért a hilségben több van az ég- ből , mint a föld-ből !...
A hüsegnek leglisztabb s legkifinomultabb formája: a hif\'fsi h/istg 1... Nézd a hajlékot) amelynek túzhe1yén, mint örökégő,
ott vi lágtt a huség !... Nézz a hitvestár.ak szemébe, amelyekben
ott ragyog alulség őre : az őszinteség I... Tekintelük nyugodt,
bátor ... lelk iismeretük liszta ... homlokuk felhőlel,n S szemilkból a
boldog öntudat sugara villog .. . A hitvf'si hfi seg elött nincs soha
akadály. szamára nincs távol ság és idő, mert mindent iegyöz a
hftség, hisz benne szerelet. önfeláldozás, lemondás és ' kitartás
ölelkezik .. ezért lálhatatlan és győzhetetlen ereje előtt felnyflik
minden börtönajtó, lehull minden kinyit ha ta tlan zár!... A hitvesi
. hűség beveheletlen, lllert megőrzött drága kincsek vára !...
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Ennek a drága kincsnek legborzalmasabb s egyutlal minden

idők legfenségesebb próbaköveként a törlénelem a világháborut

fogja feljegyezni I
... A hűség lámpása oU őrködöU valahol a szibéri.i fogság
bo rzalmas, kietlen éjszakájában .. . Az egyetlen vigas,fény, mi megmaradt a haborus őrü l et ítéletidejéből. .. A fog oly, akiben össze·
omloU az éleI, belefurla két szemét a csillagfényes est végleJenjébe. . kereste, mohón fOrkészte azt a m erengő fényű csillagai,
amely valahol egy erdélyi kis falu fölölI ragyogott, s ame lynek
bán.tmosó fényében hite szerint mind en esi e megfüröszti könnyes
szemének árva tekinteté t egy halványarcu asszony: a hűséges
feleség l... Mindennapi történet.. egyszer csak soka, nagyon sokára hazajöll a jogoly, a Ms, csonkán, bénan, talán v.lágtalan ull. ..
S ha a megő .zöll h űség liSltasága várla ill/IOII, mint újraépiteU
fecskefészekbe ismél beköllözöU az öröm, a boldogság .. A pusztuló hajlékban - a terméketlen kő;ziklából is kivirágzo lt a vigság ujjo ngó dala, mert életre hlvta a megörzött hűség cs o d ate vő
ereje 1.. De ha a megtér6t a h űség ledölt ollár. várta il/hall , jöhetett haza bár épen, délcegen - a megcsalt, elhagyott férj lel·
kében gyökértelenné sorvadt a h űség s mint elvetélt élelben, ösz,zeomloU benne az imádott bálvány: a hi/vesi hl/ ség l... Mert a
hűség a foltnélküli tisz lasag lakalja, önarcunk !elkl Iükörfelülele
s jaj nekünk, ha tiszta lelkiism ere t, sugárzó tekintet helyeU hMlenségben eltorzult lelki arc néz vádlón szembe velünk s figyelmeztetnie kell: Légy Illi mindhalálig 1. ••
A hűségnek I,gmélyebb s e főldról magasságok lelé mulató
megnyilatkozása: a hi/hűség, mert talaja az ég, forr ása Islen s
minden idők és emberek fölé nött szimboluma, lelki taoitó mes·
tere, örök követendő példányképe : Jézus 1... A hith üség Isten és
gyermekei közölt fennálló szövetség tarlósságának próbaköve.
Értékmélöje annak a szeretetnek és bizalomnak, amellyel lsten
gyermeke, az ember, Ter emtőjéhez kapcsolódik s annak az őszinte

megalézkodásnak, amellyel véges
óhajtja I...

erőit

a Végtelen elött feladni

A hithűség Istennek csodálatos titkokkat ékesUett kertjében
való Onzetlen szolgálat... Belekapcsolódás fslen világmegváltói
nagy tervébe, .. lelki értékeink önkéntes felajánlása azon csodálalDl mUDk~ végzésére, amelynek égi magvetóivé minket hIvott ell...
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lsten az örök teremtés világmcgváltói tervét rajtunk keresztUI va-

tósilj. meg s hililllségllnk az a lálhalalian ég és föld közötti ve.
ze ték, amelyen keresztill

akilrJtát és csodálatC's ter veit velhnk

közli s amelynek segitségével biztosit minket soha el nem fogyó
szerelelórő l J. ..
A llilhiiség a gyarló földi ember égi szeme, egy csodAI.to.
lelki mílsze r, távcső , messzelátó, mely tovább vezeti kutató szemUnk látó sugarait mint amennyire a bíinöző földi szem eUAt-

haln. I Ezéll van, hogy az emberiség egyik nagyobbik része elOIl
IAlhal, lian az a sok csodálalos lelki szépség, mit a másik fele elöli,
hilh iiségének égi lencséje slámára felvetit. .. A hilhű s ég égi lájak
liflla szemmel való szemlélésének s a lelki vakság al ól való fel.
oldódásnak áldott IehetIlsége I.. , Álland ó kapcsolal ISIenneit... A
hi l h űspgeben megingolt ember olyan, mint az éltelö talajál nél·
k Glöző la sorsa lassú haldoklás, tápláló erőinek bizlOS sorva·
dása. S mégis ! a ve'gödő éleIsorsok úlján mennyi a hithüségé·
ben megingott, talajtalan ná s gyökérlelenné sorvadt ember I... Kik
olyanok, mi nt az elbizakodottan lípegő kis gyermeke k, akik el·
eresztik sze re tő szüleik. oltalmazó kezét, mert azt hiszik, hogy
v éd ő ka rok nél kUl, már sajál maguk lábán is tudnak járni. De
alig lesz nek egy-kél lépés I, már is elbottanak és akkor Islenhez
kapcsolódó hiHink az, ami ism ét fdemeli öket I...
Ellenben aki hitében hii, messze e lőre tekint, tiszlán lálja
élete vé gső célját, feléje tör ál halatos lélekkel s ingadozás nélküli ...
Akarod-e a gyökéri elen fa sorsál, amdy lassu haldoklás, s a lelki
erők id ő el ŐIIi sorvadásál ? Tipeg'; gyermek bizonylalan, ingadozó
élctulját óhajlod·e járni, Testvérem ? I Ha nem, akkor: Légy hithú
mindhalálig 1. ..
A hű s ég erénye kiszélesedik és nemzetfenntartó erővé lesz a
nemu t irdmi Iiűsél! 111eJ!va/ósulásdnak nagy lényén keresztül.
Minden, ami egy nemzet életében érlék lehel, e szóban foglal halÓ
össze: nemzeti becsiilel. Ne mcsak az egyénnek, de a nem zetnek 'is
van kutön bec sülete: a nemzeti becsület... Arnde a becsiJIef lám-

pása a Illi ség. S a nem zet becsületét a megbizhalóság, ' jellemszil árdság és a kötelessége k összességének erényein keresztül népének híisége táplálja!. . Az egyesek erényeinek összesiteU drága
tők~jc e kincs, mit nem kezdhet ki az id Ő v,sfoga soha, nem

vehet be ellenfél, nem

győzhel

le .fegyver és kard... csak önmaga,

- lll, a nemzet tékozQlhatja el 3z1 csupán I Nem a kard, nem a fegyver
becsUlefére kell gondolnunk, hanem arra az elpusztíthatatlan nem-

zeli érlékre - az örök aikDIó és épitő munka Ilszlességére, amely
évszázadok, évezredek erényeinek, a mindhalálig való hű ség
larlalék-tökéjének kisugárzása ... Olyan fénykéve, amelyhez egy-egy
fénysugarai a nemzet minden tagja~ civil, vagy katona, szellem i,

vagy kézimunkás, kicsiny és nagy, férfi és n ő , a maga munkakö.éne~ hűséges betöltésével, becsUletességévet, jellemszitárdságávai, szavainak é. telteinek megbizhatóságával naponként é.
pillanatonként ad hozzá, hogy tér és idO tá volságain keresztlll is
ragyogjon ez erény: a nemzeti becsület lámpása, a mindhalálig
v.ló hűség I...
Az egyelemes örök emberi értékek és erények összességél
kell értenUnk a hűségből litplálkozó nemzeti becsUlel fogalmán,
me ly föléje nll ország-határoknak, hisz egy nemzet o.szághaláraln
kivlll álló népek elismerésének, megbecsUlésének és érléketésének
visszasugárzása e foga lom 1. .. E hű ségben benne van az önzetlen
szolgálat készsége, erő és elszántság, önfeláldozá. és szeretel, törhetetlen akarat és rajongás a nemzet eröinek, értékei nek és becsUletének halálig való védelméértl ...
A római katona márliriumos hííségébÖl, elszántságából vajjon
kicrezzlik-e a római becsOlel védelmének hő s i elszánásál? I Me.t
hűnek lenni mir,dhalálig a kölelességleljesilésben, a nagy emberi
erényen klvOI még: a nemzeti becsOlet dolga is I. .
Kél évezredes lávasirjából kikel!, halhatatlanná lett a r6mai
katonll. .. Éleire hlvta halálig való h űségének csodálatos ereje I...
Nemzetunk s minden féltve örzött d.ága értékei iránli híjséglI nk
vajjon k~sziti-e számunkra is halhatatlanságltnk úiját? 1. .. Készek
vagyunk-e érle feláld ozni mindent, kereszljél hordozni bármikor S
Mnek lenni hozzá mindha lálig? I .. Egy önszivél marcangoló, 8zenved ő nép lérdel az Urnak lábainál, melyről a köllő joggal teszi fel a
fájdalmas kérdési: .többet ki kllzdött, ki szenvedett, hiszen könnytenger,temető a mutt. velettek .á halálos szolgaságol... ámdea levágott
törzs helyén szebb sa rjad ék virult lU Ennek a népnek ma egyel kell

kérnie minden imájáv. I, hogy Clősödjék tagjai között a lesi véri
kapocs s nemzeti érlékel iránti halálig való hűségben dobbanjon
öllze minden sziv II...

Hitvesi hŰlég, hilhűséi és nemzcll híi,ég letkllsmer.tunk

- 1<15drága 6rszemei I TI legyetek ~Ietnnk h'rom vedrl5 csill.ga !.•
Egyik legyen csalAdj.'nk drig. tOzhelyeinek hbl oltA'.... a mAsiknak égi ulján hadd .ibrbolódjék ki rajiunk Illennek Orllk sz~p
Arca ... s • harmadik mut ..... páinknak nemze"enntartó, jOvendOt
leremtO, golgot" utját mindhatAUg 11. .. Ámen.

•
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I M A.
Újraébredö természetnek 15fene, uninden erőnek, és létnek
örök kútforrásaJ édes Atyánk! Az élet áldása a fény , mint ragyogó
aranyzuhatag, elömlölt a föld felelt s az ébredö termész et bársonytakarójára rá vetödött soha el Dem muló jóságod Arca .. , Az elmulás halolli leple mögül kirag yogott már az újjászülelés áld ott reménysége s a természet virágcsodáiról dlcsöséged hlmn usz.ként
Feléd will fel ezernyi illa t s Élted öilöz ött ünnep lőbe minden fak, dó 'élel. .. &lt látunk a kelő nap első, s a lemenő na p ulO lsó bágy adl sugarában,,J Téged köszönt illatá ' al a tava sz e lső virága s
a Te hatalmad tör fel a fö ld uive dobbanásáb6!. A mérhetetlen
ég és sirunk örök ágya, a föld, mind a Te hatalmad egy- egy paránya csak.. .• Ajkad, ha szól, egy világ rombadől, hogy új világDak adjon új él,I<I... kicsiny és nagy tté lőszéked előlt egyforma
mind !... Előtted úgy s addig állhat meg csupán, am ig Te akarod l"
Te va gy a kezdet s a vég, a jóság és szeretet egésze, fájda lomban is megtört sziviink egyetlen reménye Te vagy oltalmunk, ha
bánat bént, Téged keresünk, ha csapás sujt, legyen hát hálánk is
a Tied ma, amikor örömmel teljes a szivünk."
Az új tava sz. árás beteljesUlésének ujjong6 öröme elömfött
nemcsak a természet szépséges csodái felett, de szíveinkbEn is betölt minden pzrányi zugot... S a beieljesedett vágyakozás nyomán

ujra éled lelkünkben minden elhaló remény, szé lesre tárul előttünk
a sóvárgott nagy célok bezárt kapuja, kiteljesedik ra jtunk a hit

gyözhetetlen ereje s urrá lesz mindenek felett a tava sz diadalmas,
g) özhetetlen treje !...
De míg mi a beteljesedett vágyak, megva!6sult remények örömérzése felett ujjonguDk - fájó részvéttel száll gondolatunk a mem e
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tengeren híl robot oló dr.4ga véreink hez, a ml testvé reinkhez, akik a
meghasonlott élelsors, a cé ltalaDII8k tartott jOv ő vjndofalként lij

hazát, fehérpb b

~el1 y eret

keresni úlra keltek s kik a ha ta kl vá nk OlÓ

vágy és Izz6 s6várgás belső Illz/vel szivUkbe n, lépdesik sorsuk blIlncsét. ., Kiknek gyötre lem a Ilappaluk, bánat al. éjszakájuk, veri.
lék a kenyerUk ~s könnylenger az Italuk !.. l(lknek fájdalommal
kikövezett élettítjuk ott kigyózik szerte a Hé les világon S mindennapi kenyerUk Izél hazaslró lelk Ok ~gelÖ fáj dil l.l1a leszi k es"űvé ...
Hozzájuk száll ma minden gondo!alunk ... a reménytelen ki szik kad t lelkekhez, a mi véreinkhez, lestvé reinkh ez, akik, mint a
mindennapi kenyér himnuszának vilá gba sikoltó lIlelodia-foszl:\ ny ai,
inte nek, óvnak a messze idegen be szakaeIt élÖhalottak Szomoru
sorsától ! ..

Tudjuk, Alyánk, hogy sor",k : kl nyila tkotlatás... bölcsOS!égcd
áldolI nagy tanulsága, ki a szenvedésbe 01/0/1 difi mllrliriltmávo /
írod a lők é/e/esebb é/,/ nagy ígazsdl;oil az árOk ember .I zivébe l ...

Mégis ma érlOk im:idkozlInk Hozzád ... szivOnk mélyébí!1 lör feléd
a szó, mint földbő t a buzogó kri slálytis zta forrá s .. Hata lmad védö
erej~t állilsd mel l~jO k védő paj,s gya nánl l .. Re ménylelenségllk lem, lÖkerlje fefel! gyuj t, d fel a hil ~s bizalodá, örök égö mécscselt,
hogy sorsuk mostoh2Sásóban is lássan ak Illeg Téged, minden löldl
sze nvedés és fá jó éfel"b ha lhalalia n nagy orvosá ll .. Tedcl könnY ll vé
számukr. a ker"zl. l, mil hordoznlok égt klild, lés... Hadcl va 16suljon meg életUkben a m6zesl lálomás s ra g)ogjon fel egys" r ! ha
ké,űn is .. . elölllik az Igérel, a drá ga szO löföld .Óvá rgort képe !l ...
És sorsuk nagy lanulságaké nt, ha dd csendliljön meg a ml lelkUnkbe n ls az égi szó : Ez a föld az, ame lye n kivUI . na gy világon
nincsen számod ra hely. ,. áldjon, va gy verje n Eors ke ze ... in élned,
ha lnod kell!. .. Ámen

- Illa-

..

,

MARADJ VELUNK, TESTVER II ..."
Je-ft'Rli6!S. /XII. t. IQ.

, ', !

Níf. $ira..

lok

(I

"'-arolln! ~ ntl

bdnködJn l<lk i:,f ... hun ...nt !tirossdfok

o:::tI~ '.

dci.,, ~ rk $: ki tudja. nti"'Or iönrr\I'i. . n ~ nu r I ,fi k l'is: or. f o:: 6k s:.lif6-

okikd

lóI.ljii,",I?..

A b"8SZ rDgyol lakauló mártiuSi szoli je álsuhanl n11\r at
bmlt'i I"mészel IQIOI I. Lág)'an, wtid susogással ébreszigeti
hosszu Iéli ~lru4ból s .lIj NeJ" l1n'1m·igérelél csili tllja meg
.rOli.... t:breszlgeli ... kl!1I0geli langyos m.regél"'!... .. ~_ moOnlO1,i ozD_Ms barmaIcse pjoh'el s a. örökkévaló Islon bOI.
végté<óre - nénéltk ~sak - minI 010 eli k ki ItjOkel sorra a
lermésal gazdag kin o házának élő drágakövei ! ! ?..
megindul
8Z éleI !o.. A hull6 lang)'os eső hlp"16 viI".. al élel-Ieh.rlelnek
kilélegzése IZ úli4szülelés.nek fris eleven zöldjev.r vonják be ,
lermészel.l..
S a lavasznak élelereje. amel)' hajd.n szabadságh6sökel, az
egyenlőség, a tesivériség h.jnokail hip"" •. ,. amely iljakká I.szi
u Qregeket s megnOveslli vágyaink szt\rll)'ait.. n ta\'asr, amel I
Ilj v~rkeringésl indi! a 4áradl I. kb..... amely lángoló 'elkesedbs.r IOIti be anlg)' Yilágeszlllékérl rajongtlk,I .. az a lavasz ! ..
31 Urökké Ujitó tavasz. itt \lan ujra! .. . ugyanaz, mint régen . . .
csak az embere" az életkOrOhnln lek változlak !... csak at. életgondok nOvekedtek ... s a kenyér, a ntindennapi kenyér kisebbe-

dell meg"
Csodilatos is a tavZln átalakító ereje 1...

jabb, mtg ujabb
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v'gyakal, lóv6rgAsokll cs. I kl .. emberi ulvbOl. A. akaralerőt
.ello8.bbá IeizI... megnOvelltl a képzelet mer ~tlZe n csapongó
ndrny. it ...• ranyhegyeket épit.. ItJ megélhetési 'orrbokkal, dollAr.
ke:csegleU Ilokal, akiknek vAgyal orazágh~tAro1c:on.
trngercktn ilii r.. repOlnek II... S ma a tavasznak acéloaUó ereje
a kenyérgolldok, I jobb megélhetés utáni tOlekedésben merOI ki .
halmou al

Megindul hát
vdgyai.. .

aI

ember I.. . Egyiket errf', m'sikat amarra vezérlik

8 megszenvedett,

kiéhezclf, job b 50lS utAn sóvArg6

ember egy része braziliai álmok .. amerikai Igérelek aranyköde
ulén indul ... hálha Dll jobb les. AZ ~'e" ... S a kip.lla.ó sóhajokat
modern lélek- kufárok l n XX. század rabslolgatartOi lestesItik meg,

. kik viszi k. széllitják n haláli rejlŐ bányAk sö t~t 14rnáiba a .több
tcrl1lclés lll - hez slUlcséges elllbcrgépekel, de a mi 'zivOnk ~rzcse
szerint ~Iclilnk lájAról leszakadl .. . vcilInk egy sorban feinOlI". eFY
tzcgcny kenyéren ten gOdó drllga véreinket II... S erre a gondot,tr. voiDmi ,igy beleslkoll il lelkembe ... s • velUk tov,szág utdó
vonat s hllJó kerekei, mintha 8 szivemen dObörögncnek keresztill...
lllert tu dom, érzem, hogy oly:1O lesz a sorsuk, mint a kósza szél-

h ,,d t ~ le vélC... mc,t tu donl , h gy tilvoIAsukk,' csak testUk" viszik,
mig o szivUk idcszakad ... n,crt érzem, hogy felveri aszlllOfOld utáni
v~gy klellen, sötét éjsz. kAj uknt ... s jaj nekik l... mert a természet
f~j. bl. tosu n kihaji, dc uz O reménységUk n,k kiszárodt az ágya
ki tild ja, lesz· e hOvll álominlan fejflket Ichajlaniok ? l! ..
e ondolatra OSSlcslOritja szivilnket az ágjAt veszilelle
\!CUÖ fu sebei nek égetö rAjctall11í1! 1... S mint éjféli Hitre félreveri

I;

h."ng kongA a. döbben lelkII nkbe, nép. sorsát sirató Jeremiásnak fft jtlal11las lokogAsa: • e sirassdf k tJ haloItat s ne báflkddj//fok bli\ Imitt", sirtlsstitok (llokat. a/..ikd t/llislnek s ki ludja,
miAur jn",u.!/.: II/ .n

J

s mikor Idl}fik 1/iszOIlI

tIl

úk slilI6ftUtlJilkel?! !...

• Nl! sir lsstllok II ImIoItlIt s "c btillkdtijtltoA érlc" ... J.\ tcmel Ok ' II sllppedó hunljni fölOlI, mint I11cgk ö\!illt fájtlallTl:\k, állanak a
1l ~ lIIa sl1 kövek ..• élO fájdnlmak hal ott kÖ\Tei.. . lia kOlO llllJOS JéJtk
UlCgSl kotl ulja vetct kOz.OUllk, néma ördll kként is l'selldre iu 1t' IlC!k .. b:'!r kOnjkuk hallg, t, mini ft sir, mcly k ő lábaikat Oleli át! '...
I c l1Iegslólalnnk ti hangtalan kövek... beszélnek a fejUk res,·
ket ve, lokog"", ha crt('\ sdvvel járunk kOtöHllk s a fAjdalmak
sliulU\rn 16rt ojt kul nyit lelkllnkhen a r~szvél.. . MegSJólnlnltk ...
meri llémlldauk a h\jdillntak benéde ll., Es szó l az eg ik ; Meg·
,olikaJt éd\!snnya f.\jÚUlclll VJ~yok ~n., I\Oslr.1li a nérna éjullkA ..
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b:m ... megkövült zokogás ..• POr!zemcséim mindmegannyi könnycseppek ... én, a fájdalmak összes ürüsOdött könny tengere vagyok l!!
Óh, ha értenéd szavam! •. e temetői csend birod3.lma betel nék
sullog6 panas;zal, mely távoli viharok zúgásáhal volna hasonló..
majd t'gy·egy elcsukl6 zokogás tép ett fosz lánya csapongna benne,

míg a pana~los jajszava k forgataga zúgó orkinként csa pna fel az

égre . . mert átremeg rajtam a magába roskadt édesanya fájdalma,
ki e hantok alá gyermekeit t~mette! L.
Az elsdnek .. hervadása liliomhullás volt, á rtatlanság képe s

a bánalé" . . mint egy fel villanó fény, meghalt, mielőll élt volna ...
lenyugodolt, mi előll kljM voln< a na pja' .. Azlán jöl! a másik.. ,
életében olyan volt, mint libAnon cédrusa. .. kedves, mint egy
madárd al.•. sze rény. mint az ibolya illata s mo st porát talán na psugár rezgett hímes rét fel elt, virág kelyh én, vagy selymes fű
harmat ján , ". . A harmaj ik délceg iljú ki re gy ö nyör űség volt
nélni. .. édesanyjána k bű s zk esége, féltet! szemef!nye' 1... Azlán
jött sorra a többi.. . S az édesanya arca egyre halványabb, szive
vérzöbb, lermele roskadiabb let!'!'"
Aztán beszélnek tovább a sírkövek... hangjuk, mint búgó
orgona ezernyi változata: fojlolt wkogás ... ég lelé t örő panasz ...
lájdalmas sóhaj.. éles sikoltás ... elcsukló sírógörcs .. s hallgatag
némaság ... Miért élt hát ez édesanya?!., Miért él minden édesanya?' .. Hogy végnélkűli gyötrelemben örőlje le életét ? .. Hogy
egyik gyermekét a mási k után fájdalom mal szulje a világra s még
nagyobb fájdalommal öket eltemesse? I S akiket pedig ezer virraszló éjszaka fáradság!val felnevelt .. életuk ulján, ezer aggodalommai ki sérje ő ket? 1... Hiszen, amerre a fiak, a gyermekek járnak : csillogó könnypatak húzódik utánuk ... az édesanya sze retetének, aggódásán.k könnypatakja az' ,... Olyan ez a könnypatak,
mint az Ustökös uszály!, amely végigkiséri az éjszakán a szomaru
bolygót, amely édesanyjának, a fényes napnak kebeléből szakadt
le ... Hány könnyet hullat életében az édesanya? 1." Van· e annyi
csillag az üstökös uszályában ? .. Van-e annyi csillag a mérhetetlen, a véghetetlen égen?!... S mind e könny- és fájdalomtenger
egyér t . . . a halott gyermekért fakad az édesanya szeméb ől és
szívéből

I L..

S mégis én .•. a megkövült fájdalom .. a halottak birodalmának örök örállója... s mi mindannyian, összesűrü söctött kOnOr
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tenger-kövek... minden zokogást tulharsogóan kiáltjuk bele a
vi~asznélküli lelkek ejszakájába!!.. Ne sirassátok a halottat, édesanyák! 1...
Ne bánkódjatok a halottért, ki meghalva is él, hisz beszél
róla a néma föld göröngye ... az ébredő fűszál. a hallgatag cst"nd o.
S az édes3.nya imáds~gos ajka.. . .Ne sirassátok a haJoUat!!...·
hisz ő t a megszentelt anyaföld, a drága szütőhaza göröngye
öleli át ... s a túlvilági élet delejes kisugárzása, nlintha összell1elkeznék az édesanya fájdalmávaL .. az édes anyának a síron túl is
tadó, soha el nem fogyó, örök szeretetével! L.o Ne sirassátok hdt
a haloItat s ne bánkódjatok üte!!..

I

Hanem sirassátok azokal, akiket e/visznek s ki tudja, mikor
jönnek vissza s mi/wT falják viszont al ők szü/6!öldjükel!! . .
Mult ját s jllvendáj,;1 megbűnhödte nép térdel az Úrnak lábainál .. .
Erezzük, hogy a közös kenyér-szükség és so rsunk

mostohaSága

tesivérekké forraszt össze minket. Egyért kűzdünk minden erőnk
kel ... egyért imádkozunk... a mindennapi kenyérért 1 I... S ez a
kenyér - érezzük egyre sz6kebbre szorul... a diadalmas
munkára lendült kar egyre alább hanyallik s a megleszült izmok.
lankadnak. mintha láthatallan kéz életerejüket vágta volna el. S a
megfogyatkozott kenyér nyomán új vágy támad a reménytelen,
kiszikkadl lelkekben .. el... el innen. bárhov. a világon!! .. S aztán évrál-évre sötét. lekele sereg kél utra... halálr. kárho2otr élé
halottak ... népünk vé rz ő testéről

leszakadt eleven húsdarabok ...

a mindennapi kenyér himnuszának vil ágba sikoltó fájdalmas rne-

16dia-foszlányai... véreink... a mi testvéreink l!.,

Oyötrelemillel

kikövezett ut juk olt kigyózik szerte a világon, hol könnyhullatás
a munka bere ... s a mindennapi falat kenyér ízét b!Z2kivánkoz6
lelkek sóhaja te .. ik keserűvé ... 011 robotolnak a bányák mélyén.
ezer halált lehelő mocsarak vidékén • akiket már ne m tarthatott
vissza a szü!éföld szeretete... a drága édes anyaföld esdeklé
szava ... az ismerős rónák és halmok.. a muskátli; kis ablakos
szülőI ház" '5 szeretteiknek szénaillafos temetőben süppedő hantjai ... S e fájó gondolatra befelé vérző szivünknek, értük bulló
vércseppjei fakaszt ják fel a próféta igazságát: Sirassátok azokat.
akiket elvisznek s ki tudja, mikor Jönnek vissza s mikol látják
Viszont at ők szWó/öldjükef II... Sirassátok. mert messze idegenben: • Fekete tarlóján sötét bányamélynek. ritkan szól a nóta,
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rllk.!. I •• g az ének ... hn.."Agyó sóhnjoknak nlklal.1 ft gAllA.
mcrl oda, hnj I ncm ér cl sOh.scm. nz ógnek melegll ~ . I~ ny la.
vidám napsllgárja I II $lrn8lálok II ... me,t :
Fekete t"loján sO,,~t btlnynl1lélynek .
•
A szl "ck, u 1.lkek lájÓ vágyban égnek.
Régen to"nlUnt már nz Imádot! rónn.
Idegenbe vitte szegény magyor ntptt,
Elálmodott vágyok fekUe hoJ6ja.
Idegenbc "IIIC. ohol má8 az ének,
Szeretetel, j6 szó t oly fukarnn m~rn ek,
S koldu s alami zsna az l s. nIIlIt od nok Pekete larl6já n sOtét bányamély nek,
Fáj6n "uli a könnye mindig ft magyo"nak 11... •
SirassAlok azokat, akiket "á gyuk Idegen fOld PRrtjalr. IOdorI.
nlcrt jellel.n SIrjuk, ki ludj a, hOl domborul I kl "'djn, vlS'0111
lálják-. még drága SIII IOföldjllkel? I... SIrIlaisz édeSiIny, T c áldutt
szlllöfOld, slr. lhatod az elhagya toll ,m ag yar fa l ors41.. ." meri
puszlulunk, "es,lInk S mini oluott kéve, n " lhull nemzelll nk, hin
emlOdrOI a magyar raps,6d iAnak viláj(ban bOlyong6 S klell t n
sorsa hilincs~l tépdeső Ayennekeld 9zakadlak Ic ... talón űrÖkre I I
itlhon maradunk mi... mint varjuk a ullraz legenye n.. .
elgyöngUlve bár, de gOrcS11 cn ra gaszkodva életUnk fáiálloz .. ..
Nem 1... nem akarunk azok sors!"a julnl, kik clllapylllk a fOldet .
mely ápolla s me ly hl"alva letl " olna, hogy egyk or ellakarja ...
Szegények "agyunk . . . ClkUlOzllnk, ha kell, éhezUnk ... , ha tu k
rongyaink maradoak ls, dc fos'lányaika t drág. ereklyeként
,Uk ! 1... lia sziklát tOrIInk i.... ugarunk ha kOlzl rt.. . rövidebbr.
fogotl cSák~nny.1 kezllnkben "erllékezllnk ... dolgoiunk .. , d. f/lllon
maraclun~ III .. . • Merl ez a l old az. amelyell kl.l/I al/Ol/Y vl/lieOI/
nincstll szdmunkra htly. ahOl dll/jon, !logy lit/jell $or$ kItt, 11/
éll/tink ... Irallll/llk kell II I ... .. Amen.

De

(iri,.

_. -
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IMA.
Fájdalmaink és szenvedéseink örök gyógyitó orvosa, gondv i s el ő édes Alyánk I Az élet kereszt-terhe alatt megroskadt télek
a hit erőt l en szárnyait kibonlja Elólled ... Reménytelen,égükben is
örök reményk edó szivek milliói sóhajta03k fet az égre s blzó,
gyermeki hitüket Hozzád kapcsolj ák, hogy lelked erejéból új életet merítsen ek.
A Te rendetésed, hogy életünknek titokzatosságba veszó
utjain mindannyiunkra ott vár a kereszt ... mindannyiunkra vár
öröm ls fájdalom, terem tOvis és virág is, feleltUnk a lelki égbolt borul és der ül is. A kereszt, az élet komoly könny és vérbe
á gyazolt nagy valóságának jelképe ... földi pályafutásunk dicsőség
Iáj. , amelybe az ör ök ember rendeltelésének leglőbb titkát rejtetted, mint elválaszthataltan árnykisérónk, ott áll csatódásaink,
tOrt reményeink, szétfoszl6 álmaink temetökertje fölött s mi ma e

kEreszt terhét lelenni. .. szivtinket reménységben, leJkíinllet hitben
megedzeni El ő dbe jOltlink I
Te hivtál, Atyánk s élelmesterOnk

hivogat"

szelid szavain keresztül

szOnte len: jöjjetek énhozzám,

kik

megterheIteHetek és én megvígasztallak titeket

nek fáradt zarándokai, itt állunk

E l őlled...

megfáradtatok és

1... S mj, az élet-

met/ettunk örök utitársunk, a keresd s gyarló szemUnk, mint a fájdalom és szenvedés gyüjtő téleklencséje az örök kérdőjel Fetéd vetltl
sugarál. hogy megértse. hogy felszívja a nagy tanitást. mit pró·
féláid lelkén keresztul hirdetsz szHntelen 1... Meri a kereszt nemcsak szenvedés, hanem megdicsőDlés is... fájdalom-tengerbe
Orömkönny magvetése... égbe nyuló csúcsok ulján örOk leher..

•
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hordozás•.• világokat átfogó égi jel t... Nemcsak kin és gyötrelemfa
a kereszt, hanem a lelki emelkedettségnek ég felé segitő létrája,
amelynek minden fájdalomfoka közelebb segit Tehozzád, Atyánk t ••
Ha becsukódik mögöttünk e hajlék kapuja.. ott vár már
reánk a kereszt, amely, neni tudjuk, hol zuhan le ránk - de vár,
hogy, mint megdicsőülésünk fáját, a hősi lélek elsz ánásával vállainkra emeljük !... S mi úgy félünk e kereszt terhétől Atyánk 1...
Pedig keresz let emel minden "ép gondolat, kereszt a termöfája
minden lélekgyümölcsnek s golgotája van minden nagy alkotásnak !... Életlink utja nagypénteki keresztek sorfala között vezet az
örök nagy cél felé, hol az igaz kOzd6re a h!ven megfutott löldi
pálya julalma : a Te elismerésed fényl II koronája vár !.. ,
Nyisd meg lelkünket, Atyánk, ama nagy tanitás befogadására : hogya lélek örömvirágait élefünk utjain felállitotl, ránk
váró kereszlek tövébe rejtetted el s a Te kiválasztott jaid azok,
akik, a fájdalom és kin gyötrelemfája alatt göröngy ök és tövisek
között is meglátják azokat az apró, sokszor csak lelki szemekkel
IMható örömvirágokat és reménység- bimbókat, amelyeknek égi
illata, sztne : vigasztalódás é5 lelki megbékülés. A fájdalomn, k
letarolt mezői közölt is, hadd füröszthessük meg lelkünket az alázatosság vizében s golgotajáró gyermekeid hadd lássák meg
könnyeik gyöngyharmatán keresztül is a Te ezerjóságu Arcodat! ..
Vésd szivUnkbe a nagy ignságot, hogy nincs a világon semmi,
aminek életsorsunk kialakulásában nagyobb jelentősége volna,
mint a szenvedésnek, kereszthordozásnak ! S engedd, hogy ezt a
tudatot, mint drága kincset a föld, úgy örizzük lelkünk mélyén !...
Enged megértenUnk, hogya kereszt felemel.. a kereszt megdicsőit s ki égő vággyal keres~tjének terhe alatt is a csillagok
magasságát keresi, akinek a kereszt riem gyűlöletea teher, hanem
diadalmi jelvény s a hittel, a reménységgel, örök bizakodással
megharcol! élet dicsőségfája _ ' az - és csak az I veszi fel, az
élet legnagyobb kereslthordozójának terhét, hogy kövesse Ot .. .
Jézust I... Amen.
,

•
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MEGDICSÖÜLÉSÜNK FÁJA ...
A KERESZT.
M6,k VIII. r, 34 v.: 1-/0 valukl tIn utúnam akar j(ínl.
lugad}a meg muyt1t. IJf!Ulle rel az .;
kC'fl'% II~t «2. UO'" köufMfln enl1f1ml

•

Volt e~ysze r egy korelzt ... bit6/ának stdnl gyO/rtlemla.
Tö,zsét utt v/glák valahol Oalilea lanka.a in... durván ácsolt ge,. "dált IOlvette egy gyOnge váll, hogy drá~. élet árán, neme.
bálorságg, l, h ősi önfelá ldozá •••1 megvált.. a jDvó emberinek
szabad, boldog él, lét. A kereszt tövét - mig szenvedő Mse 1,1·
szcgezve, kit árt karokkalOl elt, sz ivére még egyszer a bOnök elkárhozott világát - forró asszonyi könnyek s • halálra kárhoztatott ki .. rkedll vére Ilntözlék 1... A durva szitok é. gúnyOzOn,
mint kO,elgll vi har fo'g6"ele, csapkodott körUIOtle, mintha OnIelk, j"""ete vádoló lerhének orkánját akarta volna tutharaog ni t
S azóta ali világ ba meredten . . . a kereszIl S képzeletUnk
ttlk réb, ,, a természet csodálatos.n szép buja tenyésze te virág«d üt varázsult kOrOIOlte ... A tonó aKszonyi kOnnyek OntOzle helyen, a Kzivjóság és lelki szclidség szimbolumaként pompAs fehér
liliomok illatoznak .. é. sOtét vérvOrOs róz. ák és lZegrok diszlenek,
hol a harag fekete indulatai tombottak az elámiloU emberszi vekben I . ..

ÉI.tunk kevés OrOm,irágai kOzOU, a fájdalmak OrOk memeDtója ként mozdulallsnul áll ma js a kereszl I•. Az egyenen vatóNg,
m.ly"ek terhéből kijut a fOld minden gyermekének I melynek
KyOnyO,Uségét boldog OnludaU.1 hordozzák Islen k/vd/aSllolljo/ I I
Ne",.n, világba tárt karokk.I ... kOnnytenger, bAnatOzOn é, .1"lom-
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völgy pUSLtaságán áll a ke",zt... készen... hogy megfeszltsen,
hogy halálra kárhoztassan, vagy hogy felvegye, ki a kereszt~
hordozás gyönyllrUségénrk égi terhe alatt megdicsömni óhajt 1. .•
Mer/ életank nem egyéb, mint a világ göröngyös országutjára je/rajzolódol/ kereszt.

Tudod-e hát, testvérem, hogy mi a kereszt? I.. Nem c~upAn
durva gerendákból összeácsolt kin- és gyötrelem· fa ... nem egyszerú,
rideg szimbolum - hanem szenvedés és megdicsóülés" fdjdalomtengerben örömkönny magvetése... égbenyuló csúcsok utján örök
tehffhordozás ..• világokat átJogó égi ;el .•. idők végtelenségét átérő
fájdalom-mérő l!.. S ez a világ kereszt-erdők terhétől roskad ma

inkább, mint vataha II... Minden földi halandó számára - életünk
utján ott áll s várja, hogy lelvedd, hogy bnszkén hordozd, mint
a szenvedés és megdicsőülés örök szimbolumát I•.
S mégi, I nem az a kereszt az igazi, mely mint csalódás,
fájdalom, könny és gyötrelem fája nehezedik rAd I !.. Az önként
vállalt nagy lehernek árnyéka ez csu pán I.. Az igazi kereszt az,
amelyet minden elviselhetetlen sulya dacára boldogan, vidáman ...
• beteljesedett lélek hOsi elszánAsával emelsz vállaidra !... S egy
törékeny, gyönge váll, valamikor vállalta ezt a kere .. tet !... A kereszthordozást, melynek lényege önmegtagadás. útja alázatosság s gyümölc,e szeretet volt... A keresztet, amelynek alaplája könnytől,
vértől, veritéktől áztatott anyaföldbe volt beágyazva, de vége
mégis az örökkévalóság honába ért! !... [smered-e ... láttad· e, hordoztad·e ezt a keresztet, Testvérem?? 1. .. Mert a csalódás, amely
szived ig ért ... a fájdalom, amely lelkedbe markolt s a könnyáztatta
szem, mely réveteg, ijedt tekintetlel - de IAzongva, gyfilöletld s
átok-ajakkal kárhoztatta terhét - nem a Jézus keresztje 1. .. s útja
nem kereszthordozás! !...
De ha lelkedet meglarösz/öt/ed az alázatosság vizébefI, ilo
s,;ved legdrágább irzéseinek oldott sara;ával jar/ad az önmeg-

tagadas go/golds utjdl... ha hullatott könnyeid szivárványos tiikré·
ben meg/dttod lsten 'lek ezerjóságú arcaI.. ha a fájdalom elvisel·
h~/ttlen terhe alatt is - roskadozva bá, _ de égő vdgl!YOI, égó
ojakkal a csillagok magassdgdt kerested... akkor... akkor láttad. ..
felvetted.. hordoztad a kere~ztet, amelyet jézus a megdlcsóű/és
lerhéi1l azoknak kinti/, akik kiJvelni akarják Ót! 1...

Menl1yi küzdesi, mennyi lemond~st, kisértést. .. mekkora ön-

"
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lI1 eglaga disl rejl magában e pár szó : \(ö ve,sUk Ól... ) ézuII I..•
Az az ember, akinek élete az örökös megalkuvás elegyengetett

medrében rolydogál, akinek szivében nem tomboltak soha viharok I
Aki könnyen, minden lelkii smereti furdalás nélkOI úszott, ma itt,

holna p 011 az árral, aki lelkének legdrágább kincseil dobra
ve,le : ki ad löbb el é,le? I . . . Ki a hélk öznapi ság szűk körében
mozgók .. Invona lán fel ül magasságok felé sohase szárnyaihaiolI.
Aki nek lelke ál dott kin cse örökké rejlve maradiak ... agyOmOIc • .

telen fa. amelynek elszáradását senki se siratja". akik 8z élet
megdicsöillésének fáját, a keres~!et, soha se hordozták, azok nem
tI/diák, hogy mil jelent, köveini O t... Jézusi I.• Mennyi belső harcol

kell meg viv nia a léleknek a bOlcslllöl a koporsóig , mennyi gyötrö
kisérl':s áll ut jában az éjet munkamezején annak, aki követni
aka rja Ól ! . ..
Akinek kOrUlhálózla ár;allan lelkél a .rossz példa" mérgező
hal ása, mini fog ékony gyermek .. . aki elmerUIt a világ örömeinek
s zéd í l ő mám orában , mini rózsás arcu, hamvas lelkU ifjú ... aki felvette S hord ozia a c" lódá s, fájd . lom, könny és gyá.. sulyos kereszljél, mini él etgyözö fé:fl... ki! megalázott s földre tiport a kegyell en so, s s elárulták, meglagadták barátai, szereUei ... akit a

családi tiizhelynél megnemértés. gyötrelem várt, csak az tudj1,
érti : mennyi l é lekvergődé s l, be l ső harc ot, megalázást s lemondást
fejez ki ez iniés... köves sUk Ól... Jézusl!.. ,Arcon gyöngyöző
verilék, késő bánat jeiéUl oml ó könnypalak, nehéz sóhajok emléke
f ű ződi k hozzá I .. "
Meri Jézu st követni.. . kereszl ... egész életunk úljára felrajzolódott sulyos kereszt 1.. De ez a kereszthordozás a boldogságnak egy égibb formája, mely meglisztulást hoz s a lelki

~

,

"

emelkedettségnek kútfurrása... Ki Jézust köveH, megérti Ot... szel-

lemének ragy ogó fényénél belát az élelnek rejlett zugai ba, ahova
vezető út olyan tövises, de ahol a Jézust megértdk s keresztjét

I

,
I

I

.

hordoz6k 1!inese ragyog ... Ahol nem minden szenvedcs fájó, ahol
nem minden könny égeti az arcot, ahol megértjGk, hogy a lelki
szegények, a sír6k, az igazságot éhezők és s7.omjuhozók is lehetnek boldogok s akik mindezt megért1k, azok követik Ót! I... S e
szellem teremtő, megtartó erejében bfzva tagadjuk meg önmagunkat l... vegy Uk fel az Ó kereszljét s úgy' kövessUk Ól t! ...
Unilárlus Sion I Kereszthordozásra e1bfvott lelki papság J

Mint életed diada/mi ie/vényét, válla/tad-e s hordenod a keresztet,

_
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,
hlvaldsod gyIJ/rtlem· fájdl, ·vagy roskadozva a/alla, dlkozolt t,,hedet ? I... Hagyod·e magad e kereszten, a beteljesedett lélek hősi

OnJeldldoúsával elvérezni, vagy Onkezeddel szegzed keresztre hi~

vatbodat? I..• Pedig neked nemcsak egy - a magad - de egy
egész rAd bizott nép kereszterdejét kell hordoznod 1... A magad s
néped sorsAnak mindennapi keresztje mellett hordoznod kell a
két legnagyobbat, hogy magyarrd s unildrillssú hivotl el végzeled !...
Érzed-e e tehernek csodálalos gyOnyörOségeit? Hivatásod keresztfája alatt megérted-e, hogy nagy célok felé való törekvésed ben
fényl számodra csak a kereszthordozás örök törvénye gyujt . . hogy
a kereszt számodra maga az éleI... ahiven megfulott földi oAlya
jutalma, bére .• a megdicoOUlésnek gazdag lelki ~yUmölccsel mcgáldolI szépséges fája l l...
NézzOnk körUI hivatásunk ugarán J... Vaj ion észrevesszUk-e,
van-e elég bátorságunk s !lnbeismerésUnk, hogy észrevfgyOk iltott az útveoztOket, a tennivalók rengetegét ? L.. Meglátiuk-e lelki
shitéletunk sivatagjait, melyeket nagyobb odaadással a hitnek
dúsan termő, drága oázisává lehetne átvarázsolnunk ? Mindezt számon kéri tőlUnk ... ki minket kereszlhordozásra hivott el l! ...
Megvan-e egyházunkban egyetemlegesen és egyénenként
mibennUnk az a belső szent meggyőződés, az elhivatottságnak
prófétai ereje, a léleknek az a belSŐ vágyódása. izzó sóvárgása,
amely népUnket a testi és lelki nyomoruságok útvesztőjében boIyongókat csodás lelki szépségü tájak felé vonzani s a tiszta unitárius önludat drága erényein s kincsein keresztal boldogabb
idOkre átmenteni képes? I .. Vajjon ludunk·e adni a hulló lelkek,
az eltévelyedett erkOlcsi nyomorultak számára felfelé vivő lelki
szárnyakat, amikor magunk is nélkUlözzUk azokat... amikor magunk is a kétségek utvesztőjé~en keressUk azt, ami egyedOt tarthatna meg: a hitet J... Vajjon nemc .. k a mult tOkéjéből élUnk I ..•
épit jUk-e tovább az unitárizmusnak fölfelé törő Orök szellemi époletét?!. .• ÉtetOnkkel vajjon mintázzuk-e azt, ami a. unildrizmus
lényege•.. az egé,z ember.• alélekember eszményét7 I .. Ezt kérdi
tOIDnk a kereszt, melyet Jézus hordozolt s hivatásunk szentsége
41tal a mi vállainkra rakott!... E számonkérésre a mi válaszunk
mindig csak egy lehet: a magunk ujra meg ujra való slrig tarl ó
elkOtelezése annak az eSIménynek hű és igaz prófétálására, amely ·
lIek kerflzthordozóivá elhivattunk I I...

-
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ÉletUnk keresztterhe alatt márlirhalált szenvedett Dávid Fe.
rellc szelleme 1. .. örök égő tű z I . mi nagy apostolunk 1... Kőbe
épItett emléked komoly falai közOtt Téged idézUnk 1... Nagy idők
lankadt erejr. eszmeharcosaidat érted 8 szent vallásunkért égő
törh etetlcn h ű ség és átdozatkészség talizmánerejével ihlesd eRY
boldogabb kornak kiktlzdését célz6 szent és áldozatos nagy
munkárall ...
Neved legyen erli s ull11ulal6 fény a Feléd tOrtetöknek, de
legyen f ed d ő . z6 s lángostor azok számára, akik eszméid szent.
séges tobog6ja atatt hamis ul akon járnak 1.. Emléked legyen a
zászl6, egy táborba tOmOri/6 él ő szimbolum ... legyen, ha kell, riad6
kUrt, mélységes szakad ékok szélén járó néped Onludatra ébredé·
sén.k z en gő harsonáj. ! I...
Mártir ol11 ságod legyen a vigasztal6 sz6 .. . simogató kéz ... gyógylt6 bal zsa mir... életkoronát ad6 igéret... mindennapi kenyér
alok számára, ki k készek lelvenni kUldetésUk keresztjét ... mind·
halálig II•.. Ámen.

-
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HŐSÖK ÜNNEPÉN! ...
Aki emlékezik - az egy darabkát a lelkéből aidat a multnak, megbecsilIi a j elen.! s készíti a jövendó utját!... Megemlékezni
a kJválló szellemekröl, a nagy jellemekrő l, a tudomány és haladás
vllagli6 fakfyáir61, akik a maguk önfeláldozásával és hőslfSségé,.1
az emberlsig •életutjan nagyot és örökbecsüt alkottak - ez letekáldozás a mult-nak a hálás ut6dok részéről .. .
Megemlékezni a felaldozottakr61.. a névtelen miIli6kr61... a
néma hösökröl, akik nllgy szenvedések, nyomasztó bűnök, tengern}i
könny és gyötrelem árán vért s élele t ; Idoztak... az utókornak
szent kötelessége I...

E sirok az önfeláldozásnak, a

hősiességnek,

de ullyaDakkor

az emberi szeretellenségnek és megnemértésn, k égrekiáll6 emlékoszlopai 1." Ez ünnep nem a diadalra jutott eszménYI hanem a szenvedésben mdrlirrd magasztosult haiolI katona ünnepe I E nap nem
a beleljesedett nemzeti alom diadalmas éneke, hanem fájdalmas
napja a vezeklő mea culpa-zásnak s zokogó gyász·zsolozsmája az
örökké arat6 halalnak l... Minden elesetl sirja előtt boruljunk
hát le e megszeotelt pillanatban l... Legyen fájdalommal leJjes számunkra a marasesti hős emléke, ki életét áldozta forrón szeretett
hazája védelmében... Boruljunk le a magyar-székely baka felülmulhatatlan hősiessége elött, aki a világ minden front jan pazarul tékozolta draga életét l... EmlékezzUnk a rajnamenti szöke gyermekifjúra, akt a trikolorra .6hajtotta kl lelkét s a vörOs kokardáját
szuronya hegyére tűzve elesett orosz muzsikra és hajtsuk meg elöttOk a fájdalmas kegyeletnek zásll6ját, mert egyformán s'l'ent-nek
tudott volt etőttDk a cél, amely Ért harcba rohantak... egyformán
nagy volt tőltik a kölelesség kivánta áldozat .•. és egyformdn

halottak Ők II ...

-
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E nél113ságukban ls beszédes :sirok örOk Igazságokat rejtenek
magukban I" De nem a legyózóttek 8 nem ls a gyózók Ig,nógaH,
hanem az örök béke, a megváltó szeretet megvalósltása parancs-

szavJnak Igazságait, amelyek nek betarlása nélkUl ránk n~zve hlAba
élt életonk halhatatlan eszménye, az ember jézusi I "
El Igazságok betartása nélk til hlábaval6 a ml emlékezésDnk "
hlábaval6 a ml zarándoklá,unk, mert e néma hősök felmérhetetlen
nagy ;\Idalatát nem fogjuk megérteni soha !,,'
LegyUnk hát e pillanatban mindannyian egyenlők a gyászban!
Legyeu ez az Unnep mindannyiunk fájdalmas Unnepe I S e fájdatom
s,"kitsa át • nemzetek és társadalmi osztályok v'lasztalalt és hadd
ömöljön úgy össze a sokszlnü könny, mint ahogyan OsszeOlelkeznek
a tOmegslrok hIJsl halaitainak ellenslges népek földjéről összesodorl drJga hamvai I.. ,
Járjuk be képzeleto nkben a világ j.Helen sirjainak végtelen
sorát, a fájdalomnak, tengernyi szenv.désnek nagypénteki keresztekkel jelu lt nl ma dombocskált s eml /kezzUnk a nagy szenvedések
névtelen mll1l 61 r61, azzal, hogy szeressUk s értsUk meg egymást s
legyen eun a jöldön milldannyiunk számára olyalI egyforma az
élet ioga és igazsága, mini amilyen egyforma a haláli ... hogy
ezen a világon az élcl legföbb titkának, a szereletnek soha el nem
hervadó vlrágalb61 közösen fonl koszorú legyen e néma, névlelen hŐ Sö k I,Jagy áldozalahoz mélt6 emlekjel J...
Legyen áldoJt a föld, amely befogadta, a hanl, amely lakarja
öket, legyen örökké áldott emlékOleIUk II ... Ámtn,

----- - -
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A MUNKA ÜNNEPE ...
Mél6

16. r. 3. v.
ég

I. Tlmólheusz

r. 18 v. : Mélt6 u munk6s
a maga julalmára.

s a Bzabadságra való lörekvés bálványának
virága
szlnél a világ lelkIIsmeretére: mdills elseje I
kinep
földrészek mU~Í"t,4I'~~~ mán.k lélek·
n61t
.
Szlne ma meg, -Öldözölt,
s hazája
és Bzamégis az egész
I.. Élelkora v glelen, mfnt
bads.ágra való
olthataltan vágya.
heroizmusának
E virág szirma '''- munka éB •
évtízezredes hullatotl
Kelyhének gyöngyöző
feslelte
humata nem kevesebb,
megtiport, letaglózolt
ember könnye, veritéke..
emberé, aki számára csak
annyí életerőt jultatott a
porhUvelyével a slrig
valahogy
vlsszanytHnak az emberiSig gyerm.kkorának
égretörő gulák s a hatalmas Faraők
Mskölteményeit mínd
az elnyomott,
ember vére és
törekvő,
korbácsaiS a rabszolgatartó
rökiserked ö vér mind
amelynek sok évezredes

Ez

kUls6

május

formája

oly

,
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Tartozunk Istennek egy reánk bizott élet egész ItJU;ével s

kötele sek vagy unk azt naponkénti részletekben hlven letörleszteni.
Ez a részletfizel és : a munka !.... Egy kiváló egyháÚ_ ir6nak e
gondQlafvirága a munka értékelésének gyön)'öril
kén t csendül fülünkbe.

•

meghalározása_

Mennyi öntudat és eló, méll 6ság és gyermeki alázat rejlik
e szavakban! .. Az élet Istené, mit ajándékul adott a gyarló embernek ,. 8 a munka örök fizetsé g, naponkénti hálaadás, mit viszonzásul munka· imdval épít be a j övendélt teremtő életugarba az
éJef ajándékának keresztjével meglerhelt ember I•..

Ha világjáró gondolataink száguldó filmjén lepergeljUk a
világkuJtura csodálatos alk otásait, az ókortól napjainkig : a Fara6k

•

álma lölé épitelI évezredes
a legmodernebb építő_
müvészet remekéig,
a törékeny, gyönge
saj kától a mai kor uszóváros számba menö s ezeregy éji álom képzeletével berendezett luxushaj6jáig•.. ha összehasonlitást tesz Unk
lk árus törékeny, gyönge szárnya és az oceánjáró repnlőgépek tüneményes gyorsasága között.. . ha végíg tekint ~!'..} közlekedés
legegyszera bb jármíiveitő l a száz kilométer~ gyorsasággal száguldó autó és.. a hegycsúcsokon jeladó tüzektöl, lálmafáktól a
táviró, telefon és rádi ó csod Ikig.. ha végigtekintOnk az emberi
találékonyság, tudás, szorgalom és ügyesség ezernyi alkotásain,
és
a munka
I
diadalát

munkdval

az Orök
az ember életében
volt

töllelé

hanem a

magasságok felé vivő
er ő .... erkölc.ii felszabadulás a
aI61 .•. örök

. formába On~
: hogya munka
gyOlöletes teher,
eszményi em~
lelé se-

•

..
-
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melyik

illeti meg az elsőbbség.? a szellemit-e,

vagy a testit 7... arról vitatkozni céltalan -

mert, amint az alkotó

szellemi munka nem nélkülözheti a testi munkás nyers erejét. úgy
a testi munkás erőkifejtése nélUli a teremtő szellemi munkás alkotása se tud megvaJósulni "A két munka testvérpár, mely, mint
kéz, a kézben jár," s mindkettőnek el kell ismernie a másik her-

vadhat.Uan érdemeit !... Az els6bbséget nem az dönti el, hogy
szellem, vagy nyers erő hozla életre a munkát., hanem az akarat,

az odaadás tisztasága, a lelkiismeretesség mértéke, amellyel a
munkát elvégezHik". Egész szívvel végze1f, tökéletes munka !... Ez
legyen a
1.. Ennek a munkának legyen piros Unneplöbe öltözött
~
!lc:.:.._ _ _ __
0

méltóság
tese b;;b'-';,:;

a rabszolgatartó

akik a kisajákenyérlelenné

szempontok.
és megélhetés
egyik tán;adalmi
hangtalan fáidakér-

ból

ernyedt

osztály. a

élf, világát.
ragyogó szlncs képeket festö
bálvánnyá emelij. eltorzult arcán az

szeretetével imádja azt... Leborult elölte,

erővel

karjain

élet-

-
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nyolH or és szegénység kopár

lélekkel kell lAInunk. hogya kéz.

lyongvB,
harA ball, a

é le i harcban megedz ő d ö tt,
n)'lÍl s slcmlesnlve koldul!

ké.
rénvét
áradala :

fellllr lelkllnkblil a
.Iall. 8 fOld milyén
természeti en c r~iák
~o "d os k od 6 jók

kel.ek nyomán

I
vil ágos ság, a
Illig mérhet etlen gazdag
szi nél - ad dig a fOld
IIII1fJ ko"dkiilis~g s a
borul, hogy Lucifer czerAtok
lete sebb !... A modern
;tz ember éleláldásának
fi zetési fs zközét : ft
lö kélelesebb
- az.;emberi
kold,(sbOljAvá
ZOli a II

~S

dit/as !!...

Egy
lesz a

bomunka vi•
•
Izmos
efeJU

-

.
ÍAídalo ní ~.

o.

~g

felé lörO

mérllcletlen kin ..
s munkás-

bökezllen lékolendllO erOit. ..
41 földIInk lelszázadun k tIzmillióira II

~s

n)'omor sötét kiellensége

lerve igy legyen még IOk ésötél szelleme kisa jálllolla
e lő ll felajAnloll részlellehel ős ~get
is l! ...
örök hajtóereje : a
utján a mindennapi
ma az élei
III tIliber drciga
kné be adta! "
ti szen /el slolgáuzköze : a mtlllka.
lIi1ágülll es és kapz5isrig
I

ismét

Iró szerint .QZ iirök ud6"
A ragyogó fő vnro, ok
ismét áthatolhatallan
fognak végignylilni és
vé.re s, habzó szájjal az
m ü vel ő d és, minden
erO a l11ulté lesz.
merI a vesztébe

egyik nap a

az ül/lés kapzsi k" ,él';
IIIini a IlII e el,.Ii'''

riadva

világ-

lili, súl IDbbel

ame ly
'1Ija

a

I

I

-
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Úg látszik, minth. ": .m~.r • kezéhen a muaka, amelynek <:sodákat emtl) er"Je, Vllágslepsegek tagyogó aikoiL",,, .I~tt IreUene
Id.yi-. az ember "".ámára a t\lkélelesehb élet kapuját•• amely.lfabA emberiesség jiko lélráj"kéot
felé kellene
nelr a ti
segítenie a"', a nyeIDol, a sze..Q\iedés es a k~y hlllló csillagait , az embOtt.- a melynek allmtásal alatt vé9élmel kellene ta·
lálD'a minden ~ezll; _saldO.Olt. ~lIalao élefuek , árvának, Ozvegynek, kenyérteJen kokdusnu. a munka, amclJ ootuda~ erő,
méltóság és az Ist"", öIilk ad5s gyermekéne!< ke~~n a liui enmintha a mélységeit
gedeIOl.sslg fi'z.etö es.kOze_ a. a
Idé lutta {j
dém",,; eszközévé
(1f!m a szeretet., IUlllem
sil.l'yedt ,l1iua- .

eg

/fu,.,.

a lJl'rhetdlt(n kar:~~ ff:
{I••.
a:/l • emek ex myi laJtulL
KQrwik sötét bllnl!ltt(ll !er!i.es
öv. int , képmutatók r ,.. ég
meg tudjáJok... itéloi,
~ Az idák jeleinek rragy taaz
jeleit pedig lI:em tudiát
mély>égei fell! zu ban á
ttUt.<ága O , agáb.a
oldfa
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IMA.
Mérhetetlen világok sorsa lelett őrködő Gondviselés, jóságos
Isten ünk! Az édesanyánk szelid szemeiben láttunk meg , elősZör
EgedJ... Feléd szárnyaló hitünk harmatA! édesanyánk .imogaló
szava hullatta szivünkre... Ölelő karjuk gyöngéd;égében Te nYúllál lelénk At ánk... s a bölcsők felelt kiterjesztett szárnyu gondoskodás mógül mosolyod sugárzott le ránk.
Édesan áink szivbarázdáiba az örök teremtés vetómagjaként
Te hintettél el minket, hOFY miként a mennybolt végtelenségét
az éjszaka ragyogó őrszemei: a csillagok - úgy a földet is benépesitslik mi: a hit, szeretel, jóság és tiszlaság földre küldött
égi követei !... A nagy ismeretlenből e földre lenyuló hid volt az
édesanyánk szive, ~meJyen keresztül megvaJósu lt az öröKteremfés
é~ terve s amelynek k.iiiOu ópont~ és végállomása Te vagy,
Islenünk !
Köszönjük Neked Atyánk, hogy az örökkéval ó~ halha a lan érlékeiből életre hivlad az anyaság szent
világ romlandólelke !Olé,
•

ráborult az emberi szív

szeretet. .
ömörön onnan
",elegség 1...

puha, meleg

minden
hideg öléig,

mint védő. oltalmazó őrangyal, oU áll melleUOnk az anya eszménye... halott poraiban is drága, áldolt emlékezete L.. S az édesanyánk szive. amely a szereleLmély kútja, kifogyhahtJan jóság~ orrás s az önfeláldozás mártiriuma, mind BeUHed meJftCgy6z•

heteUen erejél I

-
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Sz~retete

és jósága halhat.tl.nságából, hGsége mélységeiből,
önfelaldozasa nagyságából - simogató, minden fájdalmat zson"giló édesalyai szavad szóJ hozzánk 1... Amerre a fiak S mi, gyer-

mekei, jarunk, csillogó könnypatak huzódik utánunk ... édesanyank
szereteiének s aggódasának könnypatakja ez!.. 611, hány könnyet
hullat életében értfink a7. édeslnyánk?! Hány sÓhaj száll ajkáról
a fekete éjszakába s hány ezernyi gond virrasztó álmatlanságával
neveli fel minket!? S mind e hllsi önfeláldozás mártiriumához
ereje véglelenségét az édefi.nyánknak Te adlad Atyánk l... Önmagál tékozló végnélküli áldozat és ajánd!k az édesanyánk élete !...
S mégis I hányszor állottunk az édesanyánkkal szemben,
mint filii engedetl,nség és sötétlő dac. Hány álmatlan éjszakát
sir,át mlérettlink!. Hányszor raboltuk el álmait, legszentebb vágyaitl Meglopt"k szépségél, alcának lózsapirját, gyöngiletlUk életerejél, elvtlHik töle lelke lilkait, szive szentélyében felépItelt legszentebb álmait ... Áldott tanilásainak, intéseinek tékozló fiaivá lettUnk ... ho~y édesanyánk elbolult, bánalos szernén keIeszIiiI elboruljon engedellenségUnk gyallóságai felett jó.ágos Arcod is !...
6J!, ha ma a földreboruló hAla s ujjongó köszönet szép·
séges virágai fakadhatnának szivUnkb61. viszonzásul az édesanyai
szeretet véglelenségéért!... Hadd lehessen ma minden sziv a
gyermeki steretet, fiúi engedelmesség és hódoló alázat drága
lelkUnkben örömtuzet s szivUnk
edénye. . .
legtisztább
fel az édes anyák dicsfényes
homlokát I '" hogy
világunk rúl arcán az (Innepeit édes·
anyai szeretet lakasszon uj életre minden szépséget!... Leg ell
áldalI az édesanyai szív, éle/üllk ja/ytanasságának ril/gó bölcsője I...
Legyenek áldOttak a. éiők-; mindOrökHé á/dallok az elkö/Wzöllek,
halait poraikban is!! •.. Ámen.
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"IMHOL A TE ANYADl"

•

J6nos eváng. 19. r. 21. y.: Azutón monda a
fa nítványnak ; Imhol Q fe anydd'
És el/öl az órát61 magához 10gadá ozt az Q fanihxiny.

Az .Anyák nap'-i köszöntöknek reszkető gyermeki kézzel
megirt sorai közUI kiválasztottam a legkedvesebbet, mely a hála
és ~öszönet hófehér liliomaként nyilt ki egy ártatlan gyermek szivéből. Igy csak forrón szerető gyermek Írhat a legjobb, az egyetlen, senkivel nem pótolható. drága édesanyárót •.. :
,

Az én édesanyám legjobb a világon., .
Nála jobb nem lehet, száz és száz határon,
Járd be a világot, .• párját nem találod,
Heted-hét orszlgon, sehol a világon.
Hogyha beteg vagyok, viseli gondomat • .•
Százszor megcsókolja sápadt homlokomat,
Megosztja énvelem minden kis falaiját,
Áldd meg 6h Istenem, minden gondolaljál I . , .
Mikor elbúsulok, csókolja orcámat ...
Áldd meg, 6h Islenem, édes jó anyámat If , . •

,

o. •

,

I)

léleknek himnusza
keres utat az ég felé e fohászban. Az örök édesanya, a mindenki

A hamvas arcu,

harmat tisztaságu gyermeki

édesanyja eszmény ének

dicslHtö

éneke

e szavak. Szeretö sziv

gyöngéd simogatása az édesanya eszményi arcán... Hála és
imádat. .. leborulás és gyermeki cs6kvirág . •. alázat és kOszönetbokréta .. ' Örömujjongás a világ szArnyára bocsátva, mindenki

füléhez: Imhol az én édesanyám I . .. ilyen

•

II

én édesanyám I . ..
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Nincs boldogtalanabb ember a világon annál: akinek szivéből
nem szakadhatott fel a büszke. boldog örömuJJongás: Imhol az
én anyám ! ... S jaj ano3k. százszorosan is jaj. kit idóelótti ár·
vaság átka sujtot! s kit az életre jó szóval, jó laná",--sal nem az
édeanyai csók me1ege vértezett fel!! . ..
Az anyaságban lányságának legdrágább kincseil áldozza fel a
n6. hogy cserébe az anyaság szent mis'Ztériumát iktassa a világ
lelkiismereiének közponljába. Az anyává levés pillanatálól kezdve
régnilkiili áldozat és ajándék az anya ilete.

ÁldOUIl .•. mert az elsó anyaság idején olyan az édesanya,
mini egy pompás, vtrágdiszes rózsató, melyről minden gyermeke
élelével egy·egy virágág vállI< le az anyatő lesléról ..• S az édesanya önmagát tékozló szent önfeláldozással, naponként ójáodékona
el legpompásabb virágjait: szépségé~ erejének teljességé~ eszméoyeit, vágyai~ a sz ines álmoka!, hogy gyermekeil gazdagítva,
ékesilve, annál szegéoyebb maradjon, mignem úgy áll, mint a dérfitötle, kifoszlott, szomorú rózsatő, m elyből az édesanya számára
az egyellen megmaradt valóság, a folyton növekvő, ..tvet vérző,
~ lelket sebző tövis. ..

Nyitó józsef kiváló erdélyi irónk, az édesanyai sziv... az örOk
édesanya eszméoyéoek melegszivű, mély érzésű lolmácsa, egyik
cso<laszép regényében Igy állit soha el nem múló emlékei az
ide,,"yának: Minden gyermek kéts..r szOletik... Elő ször az anyábőllestet szaklt magának, másodszor életel. Al e\s<l el válás nem
teljes. A gyermekben még hosszu ideig anyja él. Ó érez, gondolkodik, vágyik, örvend. játszik, szenved és sir. Az anya második éoje csak • gyermek, kiben önmaga kezdett új Életel _ Első
születésünk eroszakossága kíméletlen és szOkségszeru, amely az
anya hoJtlestéo keresztül is meg akar jelenni a f~ldOn. Második
szülétésDnk a sulyosabb, mert önfudatosan kifosztjuk édesanyánkat. Mindent elveszünk lőle, terveit, vágyait, álmait, felépiteJt hol~ogságát. lelke titkait és szétJépjOk a lálha"'tJan arany.zálakal L.
~.
V ..
.
ajJOD van-e él'ö ember a világon, aki ne ilyennek tudná,
lsmerné az édesanyát!? Van...e ember a világon, akinek életre'kelése ne az édesanya mérbetetlen szenvedésének ára volna? !...
S kj az .il világon. aki fölött az édesanya, ba pifJanatra iS I ha
élele .Iolsó erejével is, ne terjesztette volna ki áldólag kezét? ! .•
Hisz att61 a pillanattól kezdve, hogy ontudatlan két ..emlinkkel

-
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belebámulhatfunk a világba, az édesanya csókja, melengető puha
4 arja, dr-iga édesOInyai Ole takar, ápol, simogat és él~et, \1 Harmat_
zsenge parányi testünket csak egy... a harmatnál is zsengébb
édesanyai kéz érintése takarhatja, öltöztetheti. A kis bölcső és
ágy puha gyermek fészkének melegénél, csak annak a szívnek érzése melegebb. amelynek vére táplát.. édesmya tej énél csak az
a simogató szó mézédesebb, amely az elsó imádság harmatit

hullatja szivOnkre ...
Végnélküli áldont az édesanya élete. Gyermeke Iölött kiterjesztett szárnyú, soha meg nem szünő gondoskodás, aggodalom, türelem és örök jós~g... Ha az önzetlen szeretet és jóság
eszményét szimbolizálni akarnók ... akkor azt egy hófehér haju,
ráncos arcu, megtört, roskatag termetu édesanya képével tudnók
legméltóbban •.. Azok a hófehér hajszálak - a miérettünk átvirrasztott, átsírt éjszakák bánatkoroDája... A hamvát veszítette,
gondbarázdálta homlok és arc - az érettUnk aggodalmaskodó.
vérzö sziv katsö Iilkörképe... A roskatag termet - a gyermekeiért
küzdö élet mArtlriumának minden földi kincsnél drágább bizonysága 1. ••

Legyen aldolt ,a l10rszem s minden talpalattnyi föld, amelyen
az édesanya Idba

m~ap7hent!! Legyen áldott az élet. a lIirdg, a

kenyér, melyet az édesanya keze érint, simogat... legyen áldolt
minden édesanyai sziv, a világot megvdltó, soha el nem muló
szere/et ringó bólcsöje J...
Ölök igó.. . Veszta l!Íz... áldozati oltár az édesanya szive.
De nemcsak!.. több ennél, mintha bizony öbbe! adhatna valaki
a világon az édesanyánAI ? !... Nem! Többet és úgy senki se adhat, mint az édesanya,

amit ad és

dldozat, de ajandék is t I...
drága
I Az
ajándékozás lélektanához hozzátartozik a betsö, önként adódó
lelkI kényszer - az a vágy, hogy a 't ad,Jzi.y,esen. önként,
senkitől se kényszeri ve, szive, lelke teljességéből, a jóság inditásátói, a szetetet mély kút jából merítve adja ... Jgy ad az édesanya
is, sőt csak az édesanya szive tudja az ajándékozás igazi Jényegét átérezni. amely valami egészen más, mint az áldozat, meri az
áldozatban mindig van valami, amit nem önként vállaJtunk. ami
hivatlanul is ránk nehezedett - de al ajándékozás a jósdg és

szeretet önkbltes kiteljesatése I...

-
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~d ..anrt-t,Jtogy

~rmekein.k

mindig a
adj.? hogy álma leg~desebb pillanat ..tól magit
gyermekeLPih_g~sziv~,_s JéJ_laetvéteJe fOUIt! cl!kl!d~ önmagit tékozJó jóságnak, Jetki szépségnek mityen
csodálatos bizonysága, hogy az édesanya nekünk, -KY.ermekeinek,
a"AndékoWl i 'usága tavaszának minden napfénxes álmát, ereje
t~jes~gé~ arclnak rózsa pirját, teste rugatmasságát - mtndent,
ami szAmara edék, hogy anntl teljesebbek, at élet diadalmas
gyózcli JebessOnk mi: gyermekei. ".,I4 .Az édesanyai Onfeláldozás e mérheteUen áldásával szemben,
vajjon mLaz, mjt legtöbb gyermek cserébe adhat és ad az é<Jesanyának? J... Egy éreHOnk feJáldozoH éJetért, egy szOntelen vergcldcl, érző szivért, egy drága léleknek szivOnkre hullatott imádság-harmatáért, a bölcseldalok, dajkamesék csodlJatos ál nmvilágiért, az édesanya ajkáról szivfinkre hullatott tanicsok, tan JtAsok, intések d~a kincséért? 1.. Mit .dhatuDk ... mit adunk mi:
g)'ermekei ? !..
Az édesanya egész maradéknéJkOli éJetét szeDteti, áldozza,
ajándékozza nekOnk ! Mi ezért cserébe életünknek csak futó pillanatait, óráit...

~zivünk

apró kis

fZ

-

oszlányait .. gondolataink

forgácsait adjuk az_ édesanyánknak !... Pedig idei elOtt hajszálait
--mi tehéritjük meg... Homtokára a redOket a mi sorsuDk, jobb
Ji". ---; jOvclnk biztositásának sul)'os gondja vonj .... Édesanyánknak sok<
(
szor idő előtt domboruló sirhanijához a göröngyöket... sirkövéhez
>
a részeket pnrszemenk~nt, darabonként a mi engedetlenségüDk.
liui tékozlásunk bordja szQnteJen 1... De minek olvassam tovább
.... az édesanyai szív gyáS2jelentésének általunk frolt soraIt ma, e
drága alkalommal, amikor az (Jrök édesanya eszményénél fényt
. gyujtottunk ? L.. Inkább leg en ez az óra az édesaDyai~zmény,
'W"~annyiunk édesanyja. vagy
réga emléke Iránt vató hlÍséo ges, 10ltnélkOli szolgAlat elkötelezésén_k áldolt alkalma I...
•

.

Édesanyánk drAga szivének, lelkének éS gondolatainak t_lle~ge keltene legyen a mi egész életünknek ellenörzcl, vigyázó
szeme 1. .. Szentélynek kellene tartanunk az édesa.nya sziv~t, amely
elOI1 napnnként mélységes bálával kellene leborulnunk I... Lelkét
a jóság és szeretet tavának, amelyben, hogy hasonlók lehessOnk

Őbozzá - lelkileg - naponként meg kellene f{lrödnOnk! Gondotatait egy ragyogó tUkornek, amelyben pillanatonként kellene

-
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megnéznünk, vizsgálnunk a magunk gondolatail, énéseit és lelkiismerefOnket !...
_• .
~ az édesanyánkért önfel;IJdozó élet minden imidsá'gávaI, fiui engedelmességünk alázatával s a gyermeki tisztelet és
ragaszkodó hála bófehér erényeinek önként felajinlott drága
lélek-tökéj;;vel kell méllókká lennünk édesanyánk azon hősi önfeláldozásáé.t, melyet olyan szivbemarkolóan fejez ki a költö
szava: • Anydm l... Te hfd ""ltál. rajlad ktrtsztaL jöttem én ...
Sulyom alatt egyevig remelflél... Mondd, mIért sirtdl : mikor neveltem, mikor legelliszór öledbe vettill 1... Miért sirlál és miért
ntl'etlil? I... • mondd: miért siriát és miért nfVtltél? 1 1.., Ámen.

•
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A SZABADSÁG TÖRVÉNYE",
I

Pél . Galatabeliekhez írott lev. 5. r· I. és 13. v.:
Annak okáért a szabadságban, mellJr~ minkel
Krisztus megszabadifolt, álljatok meg és ne kötelezzétek meg ismét magotokat S'zolgQsógnak
igájával ... Mert ti azobadsógra hivaftalok o/yám·
fiai, csakhogy a szabadság ürügy ne leg yen a
testnek, s6t szeretettel szolgáljatok egymásnak!..

Börtönben szenved, sorvad a szabadsághös, a rab ... dicső
harcok élő sirkereszlje l... A halál öt nem tudta legyözni ... sokan
elestek ... vihar volt s neki az élelből nem maradi meg semmi I. .
Mil ér az élet, ha az imádott eszmény ügye elbukott? I... Földi
világából magáénak csak annyit mond hat, mit négy rideg fal könyörtelensége ... a börlön sziklagát ja s,ámára meghagyott 1. .. Keze
bilincsben, alig vonszolja fáradt testét. Vágya hiába ostromolja a
bevehetetlen falakat l... Pedig mennyi vágy szakad fel lelkéből
sóhajában I... Kietlen éjszakákon halAlos vágyakozás gyötri, mellyel
a megváltó szabadulás ulán sóvárog. Lelke tikkasztó, lángoló lobogással csak egyért: a szabadsdgért eseng l l... De börtöne hideg s hallgal. .. szive élzéketlen, mint a sir s a rab fáradt tagokkai tovább vonszolja sulyos bilincsét I...
De lelke: szabadröptU sas... világjáró szárnyaival álrepUli
a mult mérhetetlen egél. Mert a börlön csak a test számára rabság... a lélek? az szabad - szárnyalásána k gátja nom lehet kólal, hideg betonlömb I 1... Az, hogy bezárva sinylődik bilincsben,
... nem fáj, nem teszi szomoruvá ... de küzdésének álma: a szabadság elbukott s e tudat, mint fekete vészmadár, sZlvébe marko!...
Lehanyatlott a zászló s mártirjai idegen kenyér számOzöttjei, vagy
rabságban, pedig: "szabadság, érted hordozták dicső zászlóJdat,

mig elhunylak a legjobbak a hosszu harc alatl I .. ' S a rab lelke,

mint börtönéMI ..abadult sas, a szabadsag végtelenségével ölel/ctzik I•••
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Szabadság, Te milliók bálványa, korlátokat nem is merő legszentebb való.ág 1. •• BliMjos szavunk: szárnYi •.• legszentebb ér.
zeltncink: szive...

kicsinyek, nagyok: sóvárgott álma. honnan

jölt~1

? 1. •• A szeretet bölcsőjében szOlettél-e, nem tudjuk, de eszményed lenyllgöző hatalma, nagysága előtt megremeg minden
szív! ... ..szabadság után vágyik a gyermek, az ifjÚ, a már megérett kor. .Szabadság van a természet öntevékenységében .•• szabadságért kűzdenek a tömegek ... ez az elnyomottak legfőbb álma
az öntudallanok levegője, az értelmi öntudatosok élete I... Milliók
küzd ése, könnye mind kevés... gyGlölete mind nem elég nagy,
ha a szabadság jegyében, an.ak megvalósulásáért küzdenek I...
Országok romjain rombadőlt társadalmi rendszerek nem válogatós.k eszközei kben, ha a !Zabadságról van szó.• A cél szentesIti
az eszközl" elve kiméletlen, ha avelUnk szOletett szabadságérzés a szellem világán ál fellángolva, jogot kér magának. A tömegek szabadság· érzése, vágya - legyen az vallási, vagy társadalmi - a szabadságéri lolytatott küzdelmeiben, akadályok leküzdésével érdekOsszeiltkllzé sbe kerlll egyesekkel, vagy tOmegekkel. amelynek nyomában a pusztulás jár, fellángol a gyülOlet.
Gyiilötet, a szabadságért a szeretet helyett? l... Pedig a szabadságnak a legfőbb életet adó forrása: a szerelel l... mint ahogy
aSiereiet: a Iéitknek a szabadsdgban való felszabaduldsa I•••
. MegengedniInk másoknak, amit önmagunkkal szemben jogosnak tartunk ... nem kivánunk többet másoktól, min~ amennyit
joggal elvárhatunk feloldoznunk a lelket a szenvedélyek romboló
törekvéseinek szolgasága alól, csak a szeretet megértésével tehetjllk I Ez a szabadság legfőbb törvénye 1. .•
'---

Volt egyszer egy szelid, álmodozó szemt1 ember, kinek te-

kintete állátott a jövendó ködfátyolán. ki, mint az örök leláncolt
emberiség, felszabadult lelke jelent meg a történeti idó egy tij
korstakának peremén. Ki felfedte az emberi lélek mélységeinek
legföbb titkát s ke zébe adta sorsát .. fölemelkedésének, vagy bukásának bilvOs talizmánja t, azzal, hogyaszabadsAg törvényét a
szeretetben jelölte meg 1,.. S ennek a szeJid, tengerkék S%emCí
embernek világ fölé nőtt tanftás8, a maga eredeti egyszerűségé

ben a szabadság vallása volt, mert a szeretet törvényén épOJt fel,
a:nely kizárt minden megkötöttséget s ierázta a leiki szolgaság
bilincsei!. Tanitása a felszabadult iélek örök igusága volt - egy
csod6lalos világba vezető kapu - ahol a betO, • szó, • kOIsó-
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<égek "em törvény, hi.. a betoMI álló vallás m~öli a lelkel,
már pedig a valId, cé/fa: a lelki szabadság feJlesztese 1...

S Jt!zus halhatatlan lelke eszményi szépségével ma is a világ felett áJI - ámde tanItása a keresztény világ legnagyobb része számára: holt belü, a vallás: külsőség, képmutatás s a meg·
váltott ember a hit kényszerzubbanya alall sorvad !... A lelki élet
ma bamis fény s a vallásos érzés annál inkább sorvad, minél
sulyosabban nehezedik a lélekre: a bet ü, a szavak, a külsőség s
az erkölcsi emelkedeltség, a szabad szellem annállassabban halad örök célja, a tökélelesedés lelé, minél erósebben láncolja a
Idlloőségekhez a lelkeket : a szolgaság igája !...
Börtönben sinylődő, leláncolt ember ma is a lélek sorsa I
Sokkal szomorubb annál, mint akinek csak teste bilincsben, de
lelke a szabadság végtelenségével ölelkezik. Azok, akiknek Istentói rendelt küldetésUk a szebb holnap, az igazibb, eszményi ember
megteremtése volna, ma a gyülölet, az elvakultság hinárjába mefÜllek s a szenvedélyek ezerkaru polip- szörnye hálózta be szivilke~ amelynek foj togató ölelése alól mintha nem lenne szabadulás - mert a szabadság lelke : a SZeretet, útszéli virággá sorvadt,
amelyen könyörtelenül gázol végig a száguldó élet hóditó fia :
az ember 1...
Jézus szabaddá tudta tenni magát a szenvedélyek 1111. S az
emberi indulatoktól mentes ilyen szabad lélek áraszt halla el csupán a világot a szeretet evAngéliumával. Ö megérte Ile, hogy a
szeretet a vildg legföbb titka, mit a bölcsek hiába kutaIlak 1...
s hogy csak a szeretet segitségével lehet közeledni Isten lábaihoz,
a bélpoklosok szivéhez, özvegyek, Arvák, hajlékiaianak vergődő
lelkéhez, azért, !Dert Öt nem kötötték : a beto, a szó, a rideg értelemnek törvénye, hanem a sziv legszentebb érzésein kereszIUl
kiteljesedö szeretetnek szabadsága l! ...
Ma, a hit világában, a szabadságért nem lángol nak ugyan
lel a máglyák, nem keresnek halálra az inkvizitorok... emberiesebb
idOkkel elmaradt ugyan a bOrtön, a gályarabság, de a szabadság
ma sem teljes a vallásban, mert hiányzik beilIle a korlátlan,
mindeneket lángra gyujtO sze.etet, mely nélkUl a vallás csak holt
betn, puszta, rideg törvény marad I...
Fel kell szabadilania magá.t az embernek a szenvedélyek, az
indulatok, QűlOlet, Onzé., kap..isé!! rabszolga"'la alól I a ue-
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retetet kell az étet egyetlen t ~rv~nyéül elfogadnia, hogy 'Zlb'dd~
tehesse lelkét, mert csak Ilyen - a szeretet métys égelből tAplAlkozó lélek lehet a tökéletesebb, a felszabadult ember eszményenek AtformAló ereje II ...
A szabadság azonban nemcsak a valld si, de a tdrMdalmi
életnek is levegóie, átformáló ereje 1... Az ember lényegének egyik
legmarkánsabb alkotó része a szabadság és alig van valami a világon, amivel jobban visszaéltek volna az emberek, mint az
emberiség legragyogóbb eszményével : a szabadsággal !. •. Mintha

örök végzete volna az embernek, hogy amit lsten legdrágább
ajándékul ad olt a világnak, abb ól - önmarcangolására korbácsot
fonjon I A szabadság: életünk levegője, lelkivilAgunk: napja s az
ember mégis sötét. levegőIlen, penészes lelki odúkban tengeti le
élelét s az örök fénylő nap helyett fellegek mögé rejli el arcát I
Pedig az ember nem szolgaságra, hanem szabadságra, nem gyű
löletre, hanem szeretetre, nem a bünökben való elkárhozásra,
hanem lelki felszabadulásra született!.. S mégis úgy látszik,
mintha a szeretet nélkali lélekszolgaság kDlönös lébolyba sodorta volna az embereket, akik gyűlöletre uszltanak ma is. .. gyű
löllté akarnak tenni népeket, fajokat, nyelveket és társadalmi
osztályokat I... A világ mérhetellen nagy, kiválasztó rostájában
két embercsoport áll egymással szemben: akiknek lelkében lokozatosan halványodik el a gyűl öl et és a bossz,r, mint ahogy hajnali derengéskor elsápadnak az éjszaka sötét borzalmai.., ezek ~
lelki szabadságnak áldott földi követei, az egyesitő, békét vágyó,
az ő rök épit ő k tábora! .. A másik a gy ű l ö let szolgaságában sorvadó konkolyhinlák, a rombolók, lélekmérgez<l k, a lelki szolga,ságnak tény telen, sölét szivU árnyai, akik lelkak bilincseivel akarják megterhelni az egyesek, népek, társadalmi osztályok életél,
akik börtön né szerelnék szűkileni a vilagot, akiknek fáj, hogy
más is szabad levegővel élhel, hogy fejét felemeli a szabadság
napj. felé s szivét kitárja a szabadság nagy . törvénye: a megváltó szeretet "dott fénye elált I I... Igy lesz a szeretet nélkDIi
lelki szolgaság sirásója a szabadság ragyogó eszményének s örök
zsarnoka, bört ö nőre a több szabadságra vágyó embernek I...
•
forrong az egész világ, lorronganak a társadalmi osz\áfyok,
szociális eszméktől vajudnak a nemzetek s egy fogalom tölti be
az emberiség lelkét, amely megremegteti a halalmasok palotáit,
amely beledobban a bataImi kényurak szivébe - e fogalom neve;

•
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szabadság I... Soha még nem voll ily hatalmas a társadalmi OSztjIyok szabadslgv!gya, az emberiség második kenyerévé letl. E
szó hallatára önkénylelenUI ököl be szorul a p6rnép keze, megvillan a szellemi arisztokraták szeme s valami csodálatos, a tengerekhez hasonl6 morajlás tölli be a nagy világ levegőjét. A lársadalom s benne az ember a szabadságIosztás legföbb bűnétől
terhes l... Bár a szabadság eszményének a társadalomban való
megvalósitása rendkivOl nehéz, de a megoldás nem lehetetlen I
Ha teljes gondolatszabadságot biztositunk, ha visszaadjuk mindenkinek az önrendelkezési jogát, ha megszOntetjUk a kényszerfDggést s összeegyeztetjük a munkaad6 és munkás jogait s kOlelességei~ akkor a szabadságnak annyira sóvárgott eszményét megvalósítotluk a társadalomban I Ily uton haladva, a politikai, gazdasági és társadalmi kérdések békés elintézéséért nem lolyna
annyi könny, annyi vér s a háboru véres démona nem száguldana ismét végig a megbomlott lelkű világon!...
De a szabadságnak a társadalomban történő megvalósitásl
csak is a szeretet alapján lehetséges... a szeretet alapján, amely
a más szivét és lelkét ép oly közel érzi magához, mint az önmagáét, amely másban is megleli önmagát s másban is ép úgy
tud mosolyogni, sirni, örvendeni, mint önmagában s amely szeretet csak addig lehet lelkeket és népeket felszabaditó élő val6ság, mig a más szivén keresztU! is rátalál önmag.ra I... Mert
csak a szeretet és csak az ilyen szeretet lehet a szabadság
tlJrvénye 1. ..
Egy új. csodálatos kornak állunk a küszöbén. Gigászi leodUIeltel rohan minden a fejlődés utján ... Politikai, gazdasági és
társadalmi kérdéseknek emberiesebb elintézését sóvárgó lelkünk
vajjon megéri-e már a megválló szereteten épU!ő nagyobb szabadság hajnalhasadását??I. .. Hisszük!... RendíthetetlenUI hisszUk,
hogy az ember az emberben felismerve végre a legmagasabb szellem, a legtökéletésebb szabadság élő val6ságát, az IstenI... Ót
lálja majd egyik a másban 1... HlsszUk, hogy eljön végre a nap,
amidőn a kOlesönös megértésben a szabadságnak egy új csodaszép virága nyílik ki, amely a szabadság legfőbb törvényével: a
'lZ'relettel fogja megvállani a világot! Ámen.

,
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I M A,
SZÓRV ÁNYOKBAN LAKÓ HIVEK HÁZI IMÁJA.

Minden családi túzhely fölött kiterjeszteit szárnyu Orok J6ság, gondviselő, édes Atyánk I Téged az egek egei be nem fogadhatnak, mennyivel kevésbbé fogadhat be ez a szerény családi
hajlék, melyet az élei ezernyi viszontagsága s a természet mostohasága ellen nekUnk biztos menedékül rendeltél!? Hol kemlsen
Téged, feléd sóvárgó szivUnk, hisz .ha a mennybe megynnk. ott
vagy, ha koporsóba vetjilk ágyunkat, ott is jelen vagy, ha olyan
szárnyaink volnának, mikénl a hajnalnak és a tengernek utolsó
határán laknánk, oda is a Te jobb kezed vezetne és az tartana
meg minket? ,"
MindenilU jelenvalóságod boldog ludaiában emelj Ok Hozzád
szivUnkel e családi hajlékból, örömeink és vigasságunk, tijdllmaink és könnyeink áldoU tanyájáról, melyel erös drunkká a Te
gondviselésed tehet számunkr. clupán. Mint a nyIIját veszitette
bárány, mint a csoportjától eltévectt kOltöző madár, fájó szivvel
nélkDlözzOk drág. hiUestvéreink közösSégét. Tudjuk, felénk zokog
unitárius lutiink és anyaszenlegyházunk

hívogató, meleg szava,

minket nélkillöz az a szent cél, melyet hitUnk lobogója drága talizmanul lenget el őItU nk magasri. Felénk, veszni készOh~ gyermekei felé nyúl a drága, édes szOlöi kar, melynek oltalma alaU
nyertOk a szent örökségel, hirdetni az lsten egységei I... ErezzOk
Atyánk, hogy az édesany., drága anyaszentegyházunk fájdalm.,
a mi sziveink et is vérezi, könnyel mintha a ml arcunkat is
permetezné I...
Oe békességes tOréssel viselj Uk rendelésedet. Távol hltOot
uenl lemplomál6~ bár nélkOlOzzOk IZ eBY vallA. tDzheJytl 'POl\)

- HO szivek melegét s hiába sóvárogjuk a közös buzgóság ég felé
segitő szárnyalt - mégis úgy érezzUk, Atyánk, hogy e hajlékban
is megtalálunk Téged, ha szivUnk, lelkDnk alázatának oldott sarujAval közeled Un k Feléd. Hisz Te nem csak kőből emelt templomokban lakozol. .. minden tiszta sziv, minden igaz lélek a Te
nagy nevednek megszentelt temploma 1... Ez érzéstől áthatva, távol bár hitünk templomától s hittestvéreink segitő szeretetéiől,
méltókká óhajtunk lenni a Te jóságodra s hittlnk örök lényesség!l kincseire. Miként a zivataros tenger elsodort magános deszka
szálába görcsösen, utolsó életerejével is kapaszkodik a halótörött. ..
óh add, hogy mi is, életDnk hullámsodorta hajótöröttjei, ily elszántsággal tapadjunk hitUnk mentő deszkaszálához 1..•
Hadd magaszlosuljon templommá számunkra e hajlék
s benne sokszorozódjanak meg örömeink. csItuljanak el fájdalmaink s kisebbedjenek gyötrő gondjaink I Légy, Atyánk, e hajlék
nyugalmának nyitott s7.emO IIre s töllsd be sziveinket azzal a békességgel, mil nem adhat nekünk rajtad kivOl e világ.. . Gyermekeinket neveld a hit, jóság és 8zeretet engedelmes cselédjeivé
s az ártatlanság pecsétjével jegyezd el őket az ég 8zámára ... Hadd
lássanak meg Téged a kelő nap fényében, a csillagok mosolyában, a hajnal biborában s érezzék jóságod a szUlői szeretet csókjában és a mindennapi kenyér áldásának [zében. SzlvUk hadd
legyen tiszta és átlátszó, mint a virág kelyhén rezgő harmatcsepp.
Kapcsold egymáshoz szeretettel és hOséggel a házastársak szivét.
Legyen a munka áldolI zajától hangos e hajlék s a megelégedés
örömujjongásától tele a sziv I Legyenek áldottak a szeretettel belépők I a békességgel távozők I Legyen áldott, mindörökké áldolI
a sziv, a hajlék, mely befogad Téged I... Ámen.

,
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A TUDOMÁNY SZEREPE A VALLÁSBAN
AZ UNITÁRIZMUS NÉZÖPONTJÁBÓl.
Az emberiség lelki élele ma sulyos válságon megy keresziUl.
Az Oszinleség hiánya. a meggyOzOdésnélkUliség, amely a mai kor
hitéletének jellemzO sajátsága, szükségszerUen idevezetell Ez a hitéleti válság egyfelól az emberiség értelmisége egy részének megdöbbentó vallástalanságéban, mésfelól a gomba módra gyarapodó
szekták keletkezésében éli ki magé!. Az ok mindkél esetben azonos - a vall ások legnagyobb részének mai forméja - sem
tartalmilag, sem kUlsö megnyilvénulbaiban nem elégíti ki a belsO ·
lelki harmonia ulén ,óvérg6 emberisége!. A va/ldsok /eg /öbbjének
dogmái részben már csa k elavult tör/ene/mi relikviák. melyekhez
inkább megszokásból, évezredeken, évszázadokon ál kijegecesedett
nyájszolidárí1ásból és az egyházi uralom szükségszerű fennlartása
érdekközösségéból, mint meggyőződésból, ragaszkodik az emberiség L.
A történelmi vallésok egy részének mesterkéll alapvetll hittételeit régen kinOtIe már a .modern ember l .. " Ám az egyházi
szubordináció vaskézzel s az élet ezernyi érdekszálával igyekszik

egy táborban tartani hivO közön'égét. A meslerségesen lezárl zsiIipek mögött duzzad6 lelki energiák természetesen levezelll utakat
keresnek maguknak, amelyek legtöbbnyire szélsőségekhez vezet-

nek. A vallások leglöbbje csupán, lelki tornagyakorlat -

ma _

lelkel zsongiló injekcíó

de nem a tiszta öntudat, az egész

lélekembernek Istenben val6 boldog önfeladása. S ennek a tátongó lélekúrnek természetes következménye, hogy széls őséges
vallásos eszméktől ízző az emberiség hitélete. Recseg, ropog hiléletUnknek évszázadokon, csaknem két évezreden keresztOl annyi

gonddal felépített épOlete. S ez a válság puszUt, rombol,

hoar
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egy eszményibb s a ma e~b~rének megfelelőbb vallisos meg-

gy6z6dés tartalmi és form .. blftokosává tehesse a lelkekef...
Az ui/ra-szociális eszmék/ól vajudó társadalmi elet/orma
gy mér/ékben járult hozzd e lelki válság felidézéséhez . Társa~:Imi életünk mai alakjában izzó lávafolyam felett járunk, ég a
talai ingadozó lábaink alalt s ki merné tagadni, hogy az emberi,ég lelki /lele beteg.• nagyon beteg t L.. S a vallások letéteményesei: az egyházak, megesontosodva, magukbakövUlten állanak a rég vete.t alapon. Hí:lmokba dugolt fejUk felett hiába száguld tova terhes robajával a jövendő szekere ... hiába szánt a lelki
élet talajába mély barázdákat a szociálizmus, kommunizmus, bolsevizmus... a tagadás romboló szellemekéje l... A vallás megnyilatkozási formája s az egyház: a nevelő anya áll... mozdulatlanul, mint a lelki élet eszményei fejlődésének történelmi anak ro.
I
nlzmusa
.• ....

Mi menlheli meg a hilet e külső hatások romboló IOrekvlseivel szemben?? 1. .. Egy nagy, merész elszánás, amely levonja a

mult és jelen vallásos életének összes következményeit és napba
néző szemmel likvidálja hitéletünk minden tartalmi és formai tévedéseit s közelebb hozza egymáshoz a szellemi élelnek, a ludásnak és hitnek hu.,adik századbeli szédületes ellenléljeil !... A hit
és tudás, a vallás és tudomány egymásra való kölcsönhatásának
és egymásközti viszonyának mérlegelése: a hitélet válsága kórokozójának megállapitása is egyultal!...
A hit és tudás, vallás és tudomány viszonyának s egymásra
való hatásának megállapitása azon fontos kérdéseknek egyike,
mellyel való foglalkozás a mai szellemi áramlatok közepette mindinkább szUkségessé válik. Foglalkoznunk a tudomány hatáskörével a vallásban s a vallás épitő munkájával a tudománynak sok
tekintetben romboló vivmányain s eszközein keresztül... belevinnünk az egyik szellemét a másikba s viszont - erkölcsi kötelességünk, mellyel való foglalkozás a kérdés erkölcsi oldalától eftekintve is, égető szUkséggé vált a tudomány támadásaival szemben, a vallásos szellemet mentő munkánkban.
Milyen viszony van a kel versenyző hatalom közöt!.?? Vajjon
a tudománynak az a hivatása, hogy önkényesen, egyoldalu ural·
kOdásával, fennsőbbségébe vetett hitében durva kézzel szétromboljon n.lindent, ami módszerével, szellemével, vagy állásfoglalásával
ell~nkeZlk? Vagy a vallás arra való, hogy , dogmatikus kUlső-
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sigtibe burkolózva, Istenen épOlt szellemének lenns6bbsqe tudatában kicsinyes mosollyal,

vállveregető

elnézéssel, vagy épen kG-

zéptori tUrelmetlenséggel megvesse, lenézze a tudományos,
szellemi életnek minden kOrOlOlte torténő IUktetésit I É. Igy a tudomány és vallás, mint két egymással versenylÓ hat<llom. arra volnának kárhoziatva, hogy egymás leronfásaban, gyOngitésében keressék és taJálják a maguk dicsőségét? L. Vagy van út, amelyen

haladva, az emberiség szellemi és lelki értékeinek gyarapitásjn
szabadon munkálkodva, megértő kölcsönhatásban olvadbatnak
Ossze ? Olyan kérdések ..ek, amelyek egy, vagy más alakban
mindig foglalkoztatták az érző és gondolkodó emberiséget s kell
foglalkozlatnjok különösen a modern teologu50kat, annil is inkibb,
minthogy menlll munkál kell végezniOk azoo, csak ullla-tudományos szellemben gondolkodó elmékkel szemben, akik I vallásos
meggyőződéssel ellentéiben a tudomány miodeohatóságát, eveduralm" hirdetik s nem alap uélkW ép, mert a látszat mellettilk szól ! ..
Épen azért nem méltányolható eléggé az olyan tOrekvés,
amely e lelki harrokban az emberiség segitségére siet s békét
és harmoniAt kiván teremteni a tudás és hit, a tudomány és vallás világának áldaUan harcában. S vajjon lehetséges e barmon!!nak megteremtóse? KétségteleniiI ! KOlOnbeo hiába erősíti védműveit a vallás, elvész, h. a békés kiegy..ésl meg se kisérli,
minthogy a mai, magát kUlOoOsen műveltnek, felvilágosodottnak
tartó társadalom mindinkább elfordul a valláslól !... Istenh .. ép
oly kevéssé fordulnak a magány csendjében. mint ahogyan elkerOlik az elhagyatott templomokat. finomult I2lé..el berend ..ett
lakások kOnyvállványain az élet kOnyvét, a bibliál a vallásos
muveke~ a koltők énekei, az iróknak érzékiiéget fel korbácsoló
raffin~.It irásai, fantasztikus ponyva-regényei heJyettesltit, amelyeknek sorait mohón habzsolja a fOldi gyOnyOrOségek embere. Az
ilyen s ehhez hasonló "tudományok és müvészerek:" , .melyeknek

nagymértékbeni birtokosaivá és muvelőivé lépletik elO maguka~
annyira eltöltik .a lelkeket, hogy lsten számára nincs már hely és
érzés a szivekben. A fOldi él.t.I oly sok izléssel, tulhajlott ralfinériával és énék is~ggel rendezte be a aza hajadott gyermeke,
hogy az örökkévalóságra niDcs is már szüks~, minthogy az
emberek itt. e fOldön. va lósitoHák meg maguk számára az örökkévalóságot s nem gondolnak arra, ki öket teremtette. A földi lét:

minden, a jövO életre vató készUlés: semmi ~... Ma nagy tömegek.
•
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Izivébal kihalt a hil. Hitellen hideg szelek sUvitnek át a vallás_
nak enyhet adó rózsalugasain. Ma kételkedőnek, semmithivőnek
lenni, jóneveléshez, előkelő kedvteléshez tarlozik. S a vallástalan_
ság rideg, fagyasztó világában, úgy látszik, mintha örökre vége
lenne a vallás fenséges eszményeinek. A modern kor álapostolai,
mint új, nagyszern igazságot kezdik hirdetni, hogy nincs már,
meghalt az Isten l... A szociálizmus, kommunizmus, bolsevizmus
tetszetős jelszavainak emlőjén felnevekedetl ifju sereg megi',;[~lyezett, megferlőzött szivvel lép ki az élet szinpadára, hogy
d.:s aratása lehessen bennUk a szélsőségeken tévelygőket könnyen
behálozó bűn és erkölcsielenség démonának. Ma tombol, ujjong
a romboló kedv s zokog a megsebzett vallásos sziv. Rom, pusztulás mindenfelé az emberi lelkek homoksivatagján. Mert bár a
vallásos megnyilalkozásnak kUlsőségei ma még alkalmasak nagy
tömegek felvonultatására s bár a látványosságra éhes közönségnek egyházi kiválóságok iránti személyi kultusza ma még megmozgathatja a lelkeket, de az érdekl6dés mögött lehetetlen észre
nem venn Unk a tátongó szakadékot, amelynek mélyén, mint
ijesztő rém, mered ránk: a dicstelen vég... vallásos eszmenyeink
cslldje I. .
A • ma' vallása nem a sziv és lélek szent talizmánJa. Nem
elveszlthetetlen drága kincs, mit a lopók el nem lophatnak, a
tolvajok ki nem áshalnak, hanem az ezerszálu egyéni érdekösszekö«etés felfelé segUő lélrája... viseltes ruha, mit unottan vet
le, vagy kényszerülten hord tovább a vele közös háztarlásban élő
huszadik század embere l .. S vajjon hová vezet ez az út? Honnan
e kiet/en lelki élei csődje? I Onnan van, meri a ma vallásos meggyózódése nem a léleknek az érlelem lisztiló sz/irójén kereszliii
jelsz{vódoll üde harmala... nem napba néző kulaló szem, hanem
sölélségben iII-oli megvillanó szenl;ánosbogár-fény. A ma vallása
álhida/halat/annak lálszó el/enlélek szélsőséges megnyilvánulása.
Egyfeló/: a babona, külsőségek és tévedések homályban pislákoló
méCJvifágo, másfelól: aludomány mindenhalósága l ...
S vajjon fennmaradhat-e a dogmákkal, elavult hittételekkel
körntbástyázotl vallás?! Vajjon nem kell-e a tudománv és felvilágosodás fegyverével megtisztítanunk a lelkiek terén is haladni
vágyó emberiség azon vallását, amelynek lélegző pórusai el vol-

tak zárva a világosság áldott napjálól s amelynek hosszu évazbadokr. lezárt szellemi ajtói az orlodoxia vallásainak meg-

I
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kOvIIlI hiHételeivel és végzéseivel voltak beszegezve? l... S vallon
nincsenek-e meg minden vallásnak a maga megkövUlI hittételel ?
Nem sorvad nak-e még a .protestáns" jels.z6 zászlója alá sora.
kozaU vallások is sok tekintetben, épen, mert nem tartanak lépést
a tudomány haladásával s rohan ó é, .. ázadunk fel világosodottságával ? I...
Micsoda óriási ellentét a lélek és az értelem gyUmOlc.e:
a hit és tudás, a vallásos és a tudományos szellem között? ...
Az értelem szédO/etes és folyton nOvekvő gyorsasággal szá~ 1$
ma még ismerellen világok égi magassága felé. S mig egyrt\\ll
fényével belekutat évszázezredek visszanyuló kiellen sötétségébe,
másfel ő l a haladás gigászi méreteit csillogtalja meg elOttUnk, a
jOvendő körvonalai ban. Ellemetett, régi világokat keres, kutat s
hoz fels'inre, hogy azok romjain egy új, dicsőségesebb világ
IlIndérvárát épithesse fel !... A Illek pedig évezredes óiomlábakon
cipeli, annyi vészen, viharon átmentell gyermekét: a vallást i S
körOfOlle hiába zúg az élet, a rohanó ár, mert a hit birodalmában minden csendes, semmi se változik. Csoda-e, ha a lélek ko·
polt, ienézell szIlIOItjén iII-oli könyörteienUI gázol végig az érlelern hóditó királyfia?! S a valiás, ameiy a tudomány eszközeinek és vivmányainak felhasználásával örOk rugalmasságra hivatott,
azokat meliózve, a megaikuvások, az ellentmondások, a logikai
Osszeférhetellenségek soha ki nem apadó forrásává lett l, ..
Miért eiégiti ki oly nagy ménekben a felvilágosodás szellerne a mai modern társadalmat, a vallásos szellem mell6zésével? ! ., Azért, mert a vallás nelll akarta megérteni a kor szadt,

mert a civilizáció lobogó fáklyája csaknem nyomtaianul világnoll
ei me/lelte s a vallás maradt a régi gyermekcipökben... aludomány
és felvilágosodás szelieme meg elfordult tőle, söt épen ellene. A
dogmatikus hit vallása már nem elégíti ki a tudomány szellemében feln őtt, megvilágosodott emberiséget. Tanításait már naivak·
nak, gyermekmeséknek tartja. A világ eredelét, az első pár ember
teremtését ma mih nem lehet ily értelemben megmagyarázni, ha

tudomanyossa, elfogadhatóan valószerové akarjuk tenni a vallást
Nem szUkséges a modern civilizáci ó áldott fénykOrében felnevel·
kedett emberiséget bibliai mcsékkel, csodás, hihetetlen történetekkel elszéditenUnk ahhoz, hogy felismerje s mély tisztelettel
imádja a mindent alkotó, bölcsen kormányzó világszeJlemet. Észre

kell végre vennIInk, hogy sokkal milyebb hil!lnk, tisztuUabb v.l\o

JMunk, fia a tudomány magasztos ismereteinek birtokában szabad
homlokkal, 'tiszta, látó szemmel és értelemmel kutatjuk mélységeit,
mintha oly bálványok el611 borulunk térdre, amelyekröl csak ké&öbb tudjuk meg, hogy imádásunkra méllatlan s hogy tudatlan_
sjg1lakban hamis világitáaban néztnk ad. Sohasem szabad lelednnnk, hogy a fél ludás eltávolil. de az egész ludás közekbb
vLsz valáisunk lárgyához: Istenhez!
Minél előbbre jutunk a tudomány világitása mellett a vallás
mélységeiben, annál jobban felfogjuk annak rejtett értelmét, bámuljuk csodálalos szépségeit és annál könnyebben bocsátjuk meg
naivitásaif. Minden lépéssel ujabb perspektiva nyílik meg a haladó emberiség szivében, hiszen vallásosan élni annyi, mint azt
megérteni, szeretni s viszont ha megérteltük, felfogtuk, a"kor vagylHlk igazán vallásosak. A tudomány világos lát1st jelent, amelynek fénykörében felolnd a világot megválló szeretet. Ez a sze·
retet pedig a haladás, az örök tevékenység után vágyódik s élő
vallási szentesíti a holt vallást, élő valósággá az éleltelent 1...
A tudorniiny, a felvilágosodás szemüvegén keresztül kell néznnnk
a vallást, ha azt nem akarjuk, hogy az emberiség értelmiségének
leglNltlyobb része elforduljon attól, "mint lelki életének olyan terhétől; amely mai tartalmi és megnyilatkozási formájában inkább
lélek-aolgaság, mint szabadság.•. inkább bilincs, mint üditö har·
mat ... többször földre húz, mint felemel... inkább megaláz, mint
flllmagasz\osit s a lélek és az értelem, a hit é. a tudás szent
harmooilijl helyett állandó lelki öss.eomlások és összeférhetetlenségek forrás" képezI.
Vitán felül áll. hogy ilyen értelemben, a világ összes vallásai kö>:ött az unilárius vallás az, amely leginkdbb megközelítelle
a JeMlágosodott .Jelen és jővő embere" vallásának ideális fogalDldll... minthogy alapvető tanItásai nem zárják ki századunk nlOdern tudományos szellemében lelnött értelmiségének világtelfogását,
söt az unilárius hit világában, a gondotkozó em ber értelmiségének
nincs miért szégyenkeznie a lélek kinyilatkoztatása elött s viszont a
Itltku." nem keU erőszakot elkövetnie önmagán, ha a haladó
tudományos szellemmel lépést akar laftani. Az unitárius vallds
IUm er6suzkolt külsó tekintélyek, ~gkövillt hitlételek, hane~l a
!i'Ü alapttrmiszeteból ünkini adódó igazságok valldsa. Az unrlá·
ri... "silás a tétek ... bad minden bilincstől mentes megnrilal.
ko.~ lehe\ö~én.k valÍá... A. ullilárius hillelloe-'s szerint
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minden VJII~sok alapja Islen valósAga és személye, emberi
praktikák sziiksége szerint nem határolhltó, se nem osztható, I t
nem szorozható ..• emberi lény s elvont fogo11mak, mint Jézus és
szen tlélek tekinWyeivel nem kombinálható. Istennek IInmagA' i.
kOtelező erkölcsi törvényszeríiségében, világrendjében nincsen.k
csodák, nincs vélellen, vagy vaklOrténet I...
Az unilá,izmus nem hamisilott, nem csempészett, nem is klJlcs~nzőll igazsagok vallása ... Alapja: az oszlhatai/an .tgy lsltn "
s a názáreti ember Jézus ... láló szemiivtge ptdig: a IIszla érlelem.
a ludomány világossága... célja: a legtiszlább önzellen, segitó
suretel ápolásán s megvalósilásán keresztül a boldog /elkek országának épilése e j~/dőn. Az Ilnilárius vallás nem a hil is ludomány egymásközti viszonyának anakronizmusa, nem a lélek is
az ér/elem összejérhe/etlensége, nem a .jelen· mul/al lagadása,
s a .mult" j elen-I kicsinylése, nem hit-összeomlds aludomány
eláll s nem ludomány-hódokll a hil szépségei elóll... az unildrlzmus a 52iv és az érlelem, a val/ás és a ludomány csodás har.
moniájának sz,"1 lehelósége! 1... Az uni/árizmus az egész embe, .•
a liIek ember... az eszményi ember valldsa I Az Ilnitárizmus II
,,)'óvo- va II'asa 'I'....
A2 idők jelel a mélyebb lélekigazságok után sódrg6 emberiséget, összes vallásos értékeik ujabb számbavevésére sDrget.e
intik. Az az óriási res, amelyet a kertSlténység évezredes épOIetén a szociáli.mus, kommunizmus és botsevizmus és más romboló
tOrekvésO eszmények OtOttek, mint egy óriási feJkiáJt6-jet, figyelmeztetnek ana, bogy • vallásos ortodoxia olajcseppjeivel már
nem lehet eredményesen bekOtOznünk a léleknek a vallás ellenségei által ntötte rés tátongó sebeit !.. Mert az a szomoru Mny,
hogy az emberiség egy réSle a mai tudományos szellem ered·
ményell homlok egyenesen ellentétes hitfelfogásával összeegyeztetni nem tudja s inkább vallástalanná lesz, mintsem egy szabadelvDbb vattás hitigazdgait kOvetné, vagy .zon vallás egyb~zának
tagságát vállalná, még nem zAlja ki a szabadelvfibb vallás felWien létjogosultságát L Nem!... csupán azl igazolja, bogy •
meggyőződés nélküliség, a .mindegy-mindegy" mqalkuYás lény.,
szere, a nyájszolidáritás, az .apám is az volt. én is az maradok ·
elve, az egybúból ki- és betépés helyzeti kényelmetlenségei még
mindig győznek a vallásos megnyilalkozás Ontudatán 1.._ De yilZont a WlbadetvO vallA. számára boldog igéJet az a le lIem ta-

gadható
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•
tény, hogy 1118 már az emberiség

értelmiségének kilencven
száz al~ka más meggy6z0d~snek hódol, mini ahova a vall ~ !Os
mult tradicióinak összes formai vaskényszere beskatulyázta.
A világ prolesldns valldsainak leg l öbbje ma ls: a lill és
érlelem kényszer- megalkuvdsa Iliegen cégér 0101/. val/ds es II/_
domány fegyverszünel e ellenséges Ie/lileten. U nyszerbérlel. klsoj dlilás mag ánlulaj donból, aralás a hilllkkel mil se lör6e16 lelkeIlelI
lelkek országábon I.•.
Ez a protestáns orlodoxia, a reformáció szabadelvtlstgt l
visszafejfesztO s a lelkiismereti szabadság gyak orlalál csak elv ben ismeró Wrelmetl enség (a kath oliclzmusr61 nem is sz6lva), a
ma kélségtelenUI iegliberáli sabb va llás~val , az unitárizmussal Szemben, legfőbb Ulllkárl ya kénl az al heizmus vád jál használj . fel. ..
E szerinI : az ultra liberális, un il árius szubje kti v I heizmus annyira
kOzel áll az ideálista átheizmushoz, hogy a val óságban aII g lehel
e keltőt egymástól megkUI OnbOzlelni s ennek oka az, hogy IIH
sokat enged meg a tudományokn ak a vallásos szellem rovására.
A vád szerint : mi, unitáriusok, nem vagyunk egyebek, mini
ép csak hisztInk.
szabadgondolkozók, hogy úgy mondjuk Megszabaditoltuk a vallást a csodákIól, a dogmák tömegélOI s
új, szerintUnk csodálatosnak igér kező va llásnak ve letl!lk meg az
alapját !elhasználtuk a tud ománynak minden vívmányá l, a fel_
világosodás minden eszközé!. .. halad unk a korral, a va llásI ludománnyá emeltUk, de hol a va llásos szell em ? 1... Fogy napról-

napra I ha a romboló irányzatokat nem lesz

erőnk

visszas.l.orilanf,

!elléllentll be fog következni a hanyatlás el nem tagad haló jele I.. .
Ha a hitbeli hovalarlozandóság Ilgye ma, szabadiromlaklI.
nyI/off szemD lelkiismereli kéreles lehelne s ne volna nagy mérlékben a . mult" IDrléneli er6inek valamely szerencst s, vagy surenestlkn irdnyban évszdzadokra irányI megjelöli IIalalmi kérdése,
ha a vallásos meg~y6z6dés nem volna még nlindig egytnl s ~sszes
stgi érdekDsszeklHlefés f elfelé seg iló lélrdja Inkdób, nrinl aliszla
Dnfudal szabad meg ny ilalkozása, ha a lelki élei ne vol na a nydiszol/ddrilás ts a I~meghalalonr részer61 ~sz/6nSlerl/en s reszóen
cél/uda/osan dpolt val/dsl sovinizmusnak - kiélési (ormdj a, ha
nem volna a val/ás alileknek . mlndegy-nrim/egy · kérdése. IIanenr
a ref ormáció nagy vildgfOrlénelml fényének megJelelóen, minden
kQuó btfolydslól men/esen a lelklis",,,,1 szabad vizsgdlóddsdnak
,uni 1thet6sitt... akkor a mindenek I cieli való beszédes lények

-
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mint a mai el6haladoll, modern kor

val/dsdnak, minden IIOI/d.ok jelelll 'e/tilltn Wjollosu/tsdgdll...
Mul az unltdrlzmo. al élet valldsa. A Wek legszaOOdabb tls leglermésultSebb megnytlalkozd.dnak lelltI6s'ge. Nem er6sfakosan
magyardzotl és fenntartolt dogmdk, nem bilincsbe Vtró merev hit.

lételek, hancm al Indlvldudllzmus valldsa, amely az .egyénlség"
It lkl klJejlődéslnek szabad lerel engld!...
A vallásn,k, a tudományos szelleml61, a lelki élei szemponljából nem lehel 10hbet kivánnia, mint amit korunk mGvel6d~ s l processzusában joggal elvárhat... de ezl száz szAzalékosan
meg kell kivánnia.. Az unitárius vallás, IstenrOI s • hil alapelv,lr61 való felfogásában elérte azt a fokot, mit egy vall',i érlelemben helyes Irányban képzett, de nem lulzó modern, subadgondolkodásu, mGvell embernek tudnia kell. S ez a hit adja az
unitárlzmus öntudatának gy6zheleUeo erejéII ...
A vallásnak oly mértékben kell lépést tartania a mGvelOdéssci, amely nem kényszerit mást hinnünk vallási szempontból,
mint amire a felvilágosodás utján jutottunk. Mert az emberi lélek
akkor lesz Igazin pokollá, amikor vallásos meggyöződésOnk töIltnk mási kiván, mint amire a tudományos szellem fejlődés
tÖlténete ulján, vallásos lélekkel eljuthaltunk.
Ennek a vajudó századnak emberisége beleg, letkileg nacyon beteg. Ontetkével kerItIt összelttkozésbe az ember. Mtndenütl
Izzó lávafotyam feletl jár... ég a tataj ingadozó lába alatt...
két ségbeesetten kapkod mentő. segltö kéz után. Isten és Onhittségében bálvánnyá emett midi hatalmasságok kOzött mi menti
mfg az etveszéstöt? ! MI segit rAjta, ha nem a tudomány és felvllágosodh minden értékével fetvértezelt vallásos szellem? l...
Legyen ez a vallásos szellem a mi. nagy eszményein knek biztos

menedéket nyujtó s szilárd lélek·partokhoz kötő, etpusztithatatlan
étet-lonAtszátunk I.. Legyen ir'nylllnk, mellyet soha el nem tévtdllnk, ha a Ilhsadatmi eszme-áramlatok romboló tOrekvései
reménYlégltnk hajójAt veszedetmek.t rejt6 sr.irtek és ,Atonyok
kUné sodomAk.

•
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AMERIKAI HITROKONT
ÜDVÖZLÖ BESZÉD .
•

Lelki TestvéremL. Úgy tetszik nekem . mintha valaba, évszázadokkal ezelőtt. ,közös edesanya keblerllJ szakadtunk volna le
s most ismét találkozunk... E pillanat nagyszerüségében a teslverre
fogadott testvér, hitrokon - szavakkal gondolatokb, nem foglalbatli végtelen szeretetevel, köszönetteljes hálájával üdvOzöUek a hitrokoni szeretet mélységes erejének egyházuJik történelmében
kiváló lontosságu mozzanata alkalmából, amidőn minket, a hitben
.rös, munkában kitartó s az örök szellemi és lelki értékeket t örhetetlen akarással terjesztő - de egyébként szegény, elh.gyatott,
sokat szenvedet! és szenvedő hitrokonaidat meglátGgatni · szives
vollál...
A szeretetnek. a hitrokoni ragaszkodásnak ezen jeiét soha
jobbkor nem adhattad volna, mint most, amikor [elki értékeink
arányának megfelelően g ..dag - de ma minden támogatás nélkül maradt kultur és lelki kincseink megmentéséről van szó 1...
Soha ékesszólóbban nem beszélhetett vo.lna a szerete~ a
ragaszkodás, mit sl·ámunkra megjelenésed del toJmácsolsz, mint
mo~ amikor anDyi vészben viharban megtépászott lélekkel
jutottunk el az emberi önzetlenségbe és könyörületességbe vetett
hitünk végső hat"ráig!...
De Ti meleg rokonszenvetelmek klasszikusan

szép és feJ ...

emeW példáját mutattátok, igazolva a Jézusi szeretetnek korlátokat
nem Ismerő hatalmti. amely tü~OD.vizen. mérföldek és 6ceAnok

végtelenjén s ha kelJ, máglyák lángain keresztül is, testvéri jobbot
uYUJt s amelynek elég egy csendes hajlék vesz/a-tüze is, hogy
ODnan kiindulva, meghóditsa a világot I...
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Eren kOzös érzés utáni vAgyakods forrasztotta testvérekk~
a mi sokáig elkOJOnOlt szíveinket s azóta e testvéri érzés ipol"'ié
minden szép gondolatunk ... Egyet kérUnk minden imAnkkal, hogy
izmosodjék közötfOnk e testvéri kapocs!...

Ti, a gondolat szabad megnyilatkozásának boldog részesei,

vajjon ludjálok-e, hogy tnit jelent számunkra a távolból is felénk
sugárzó testvéri érzésetek ? I., Nem kevesebbet -

mint a sivatag

tikkadt vándora számára a termő oázis Odltő vize -

mert a gyÍl-

lölségnek kopár, áldatlan mezején bolyongunk, meg nem értve,
megalázva s a szeretet mélységei után vágyó lelkünk, a reménytelenség végtelen birodalmában hiába keres nyugvópontot itt _
egy

!sleniln kőlI

kivIIll. .•

Hit és kulturértékeink veszélyben ... gyermekeink maholnap
számüzve tudományunk s hitunk templomaiból ... Öseink áldozatkészségével, hősies önfeláldozásával megalapozott egyházi vagyonunktól megfosztva is - azért hisszük, hogy Isten velünk I s ha
'Ö velünk ... ki lehet ellenUnk ? 1. .. Csak Ti szeressetek 1... C"k Ti
el ne feledjetek I... hisz ezzel az emberi önzetlenségbe vetett hitunket adjátok viss za ... 'mert Istenbe vetetl hitünk nem ingadozott
soha ! I

Óh, Ti a korlátlan gondolat és hitszabadság földjén... tudjátok-e, mit jelent drága örökl ött kincseket, szellemI érlékeket
védeni! '1 Tudj áfok-e, mit jelent vészben-viharban dacolni a romboló elemekkel s mártirokat adni a világnak! ?... Tudjátok- e, mit
jelent ?... utolsó lehellet ig védeni a "ellemi rögöket, amelyek alá
nagyjaink temetkeztek, Ilogy mi, az anyag iaJr ban koldusok, a szellemiség, a gondolal és /z i/szabadság dráf!a lirőkséJ!ével aidI/dekol'luk meg a világot II ... Mi nélkUlözzUk azt, amivel T i a lélek és
szellem dúsgazdagj.ivá lettetek állallInk - nélkl1lözzUk a korlátlan

hit és gondolatszabadságot l...
S mégis I... igy, anyagiakban szegényen, szabadságunkban
korlátozva, de lelki kincseink birtokában,

hisszOk az emberben
3zt a rejlett mélységet, amely korlátokat nem ismervt, faji és

nyelvi kDlönbség figyelembe vétele nélkDI -

szAruföldOn és ten-

gereken keresztat is felépfti az örök béke vArodt S benne a megvdlló szere/el égig ér~ szépséges templomAI I S e reménységünk-

nek z4loga az a hilrokoni szeretet, az a barAli jobb, amit 4lhoztál minekDnk ... Nézz végig ezeken az arcokon l... a munka őrlő
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1'<lboljAban megroskad t vá llakon, minde nik a több Sleretet utAnl
$lv'rgoll vágyódásnak ,"cgtesteau lt. ég felé szálló sÓhaja!. ..
Legyen áldott a kéz, m egszent el ődött a lélek, amely e testvéri érzést tOlmllcsolja I... Legye n áldolt az óra, a melyben al új
élei ... az Ilj tö kéletesebb ember eszményének Oceánokon túli kö'vete bizlosiloll arr ól, hogya Sl e relet halhatallan és örök s f.l lll ,
kivül mi nden gyi1löletcn, egyének és népek elmul tIsa fel ett is...
gyŐll... mindelleket legyóz e dlarfalmas szerelel l !...

•

