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I M~A. 

• 
Élet s halál felet! uralkodó hatalmas Ur! Gyermekeid sorsán 

örök jósággal őrködő szeretet, édes Atyánk 1... A mélységből 
kiáltunk Hozzád s a reménység feléd vezeti ingadozó lépieinket. 
Hitünk szárnyára bizakodva ül fel a lelkünk, mert érezzük, hogy 
ha erOtlen szárnypróbálgatással is, de szined elé juthat gyarló 
gyermeked. 

Atyánk, az évszakokat kezed formálta... a zivatarnak Te 
adtál szarnyat •.• a hulló avar fölött reménységünk n écsvilágát 
Te gyujtod fel s Atyai gondviselésed kiterjed mindenekre I ... 
Borongó öszben, síró fergeteg ben, kopár, letarolt mezők remény
telenségében, a természet ezersóhajog, néma haldoklásában is, 
mint örök teremtés, ott van a Te lelked I A hulló levél jós.igod 
Uzener., búcsu és ígéret, csüggedésben is örök reménység .. • 
atyai biztatás: ne félj szenvedO gyermekem I... a lehullott levél 
aranypalaslja alatt mozdul már az élet s a kikelet döngeli a rer-
mészeti halál néma kapuját I... . 

Atyánkl a természet őszéből - tudjuk - van megujulás I 
Csak, mintha lelkünk kietlen őszének remény telen, ége előt nem 
volna számunkra szabadulas... Pedig reménység szól hozzánk az 
égbőt, a földről. !liveknek, fáknak, virágoknak csodálatos nagy 
tanitásaiból... a lehullott levél tövén szendergő kis rügy izeneté
ből. Csillag-szemek mosolygása biztatva ragyog le ránk. Virágok 
kelyhén rezgő harmatcsepp csiJIogásából... s a természet néma 
haldoklásáből is élet... diadalmas élet szól hozzánk II 

Csak, mintha a mi lelkünk reménytelenségének halálkapuja csu
kódott volna be mögöttünk örökre I Réveteg, Ijedt tekintettel, hiteUe
nül hiába keresünk _ nem találunk Téged I Itt állunk elóUed, mini 

• 
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az élei klellen országuljára OlIelelI Iomblalan f.. .. l.eveleinket, a 
reményeket, melyek mohón szfvlák fel az élet nspsugarának él. 
tet1 en5it, a vágyakat, az álmokat, i dő elött lehervasztotla 3z 
orozva jövő dér. KörOlöllOnk száguld, zúg az élet vihara s hull, 
egyre h"11 élelfAnl.ról a levéli a reménység, a hil, az álmok sz!
"es palástja! S mi megmaradt belőHlnk, - nem egyéb, mint a 
kopár, lermé' eile", hIteIlen fa, -. lélek 111ldokló őszének br.
nökbe ágyazo 'l gyölrelem-fája I .. HilUnk lekopott már a lelk Unk
ről , mini kopo'sófödélre a durva göröngy, úgy hull búneink 
ludala lelkiismerelUnkre ... 

De, mik'nl a Ielmészet haldoklásából van megujulás, meri 
• halál fölött is rl iadalmaskodik az élei - a lélek őszének is kell 
legyen drágos laviSza !. .. Ezt sugja szivOnkben az a parányi hil
maradék, amely ma szined elé hozott, ÉdES Atyánk I E gondolal. 
ban hadd fOrödjék meg előlted a mi IeikOnk! .. Ömöljön el raj
tunk a lelki ujjás' OIetésnek megtarló reménysége ... Hadd teljesed
jék ki bennOnk a ragy igérel, a Tetenned bizók lelkének diadal
mas, boldog élete I.. A természet elmulása fölölt borongó gondo
lataink s reményleienségOnk között is gyujtsd fel, Alyánk, hilOnk 
szenl szövétnekél, hogy életünk kopár, siralom· mezőin félelem 
nélkDi járhassunk II Vezesd a hit kezével életuljukon gyermekei
deli s hadd viruljon ki ismét szivUnkben a beleljesedett vágyak, 
nemes erények és eszmények lombtalan fája, hogy ennek árnyé
kában és védelme alatt lehessen még egyszer boldog, megelége
dett a hilében és reményeiben ujjászOletett szenvedő ember III 
Amen. 
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A LELKI OSZ HITE. 

bolllu. 42. , . 6. Y. Midrt c:ulQQeds.% fi l. l.lkent l a 
flj/uQlalonkodol benn.m 1 Bh:
%0' Ishm b,n, ml '~ még haldt 
odok nn rdki a:: cl orcdjdnok 
.uobodil~dér'. 

A ter",~sze lne k Yirágdlszes ablakán. mini láyolról érkezO 
kedyos ycnMg, hal kan bckopoglololt m' r az /lsz. A lermészel 
h. lálruhás hirnOke nL OSI, amely szebb és ragyogóbb, mini bár
mikor, minlhn tord Itolt IOkörképe akarna lenni annak a tojlolt 
levegOjn lelki Osznek, nmely már hosszu évek óla nehezedik 
él<l llnkre ... A hulló nyar, a m'stélO hAlás gyermek, mini sárga 
nranypalásl borul az édes ar.yatOldre. S a vlr~gok ragyogó ékes
ségelyel drága z dkmán)'kénl roh, n ismeretlen messzeségbe az 
enyészet robajos szekere. 

Ezernyi .,Inben pompázó leyelek zizegO hullása édes bor
zongással, c.OggeszlO lemondással IOllik be telkUnk minden pa
rAnyi zugát s minden hulló levél, II int Isler kezével (roU búcslI
IIzenet, integet telénk s ozáll-szall, ki ludja, hOY8? I ... ZizegésDk, 
min 'ho a mi b~ lInlus OSII h, nguloll61 teljes, mulandós-'gon me
rengO lelkIInk t1jdalmBs hl\rjai t eri ntenek... AL Oszl napsugárnak 
n Yir~gok,. lehel ' b~~y.d', utolsó cs6kjAb.n 1.·kOnk melegseg/nek 
mintha egy rtsl.e stdllna tOVl1.. S Rt ~szreyétlenOI, orOtva jOvi5 
dé" a vir~gok bOdIIt) iIInt~vol, minIIll IclkOnk hangulal41 raboll. 
volno , I II.. 

A m'gy~llhs gondololál/ak, • 1.,,,,ésu l né",. h.ldokl4sinak 
fájdalmas tudatában kérdeullk: hOVJ lett a lo.nbkostorus 'rnyat 
adO I. ~kes.ég< .. _ • bokrok kÖ10l! pajzánul bujk41ó napsllgi, 
élelet adó melcgébOI miér t vesdieU •. miért a lerl11l!szel sléps~ 



ge. v,".dnak s , 5elyem-pbsIUól tarkitaU' lII,tos vlrA~'t~nye~_ 
nek elmuláss? ? II... A miért-ehe feleletet keresn nk s megtalál luk 
borongó lelktlnkre is az enyhDlést nyujtó vigac:zt a természet arOk 
törvényeinek szózatában : .Jesz ujra kikelet. lesz még feltimadas. 
nem haJ meJ!' örökre, hisz élni akir!! II 

A reménykedő sziv ujjongó sz6zata ez. amely az elmuUs 
kopár mez6i felett is felgyújtja a diadalmas hit örnk ég-6 mé"se
seit !. A természet ószéböl van megujuJás. csak lelki életünk őS7i 
hangulata, a szomoruság fekete boruja fekszik úgy ránk, mint 
égbenyuló havas hegyoromra a dermesztö köd ... Mert Iul a termé
szet 6sz/n, a léleknek is meg van a maga haldokló ósze!... De 
az őszi elmuJAs már magában hordol l8 a tavaszi me~uiulb örök 
tOrv/nyszerUségét._ a természet halo~i álmának szemfedójét -
úgy érezznk - emelget i már a kikelet fehér ruhás drá~. hi"ö
kének, a hóvirál!11ak életre tOr6 diadal",as ereje ... csak lelknnk 
haldokló ósz/nek ne volna tavaszi ébred!se? 1. .. H tem, a tagad ls 
S2A.ISZorOS sziklafa'u gátjival szemben is. mint sötét éiszakáha 
fellobbanó fény. gyujtja föl sziveitekben a reménység. a7. (lrnk 
hirakodjs zsoltAras micsvil lgAt : Biuál Istenben, mett 6 veled 
van ... ezt igazo/ia a jelen s err~ tanít a multi' . 

A természet ezernyi ~z !psé~e s a ragyogó napsugár, minden 
örömök vidá<l1. aranypalástos követ~, nem derít már vfgságot a 
hiAha várások s reménytelen Ol reménykedők arcára. A sóhajok 
hfdjának szomoru. golgotAs utját jária CS lknem mindenki s a még 
nem régen virágos. örOmderns abl.kokba régen kikllnyökllll már 
a nyomor ijeszlő réme .. Szegénységünket leplező Polemkin fal
vainkról lehullott már nemcsak a vakolat, de lekorolt, kiesett 
lakóik szivéból a jobb idők várásának reménysége is .. Éhezó, 
nyomorgó slázezrek, milliók ruháIJan, kenyértelen tömegeinek 
jajongása feletl lort ül a mi ndenható kényúr: csoniig, velőkig 
ható szükség és nélkülIlzés!.. Naponként halljuk az /hező gyer
mekeknek kenyérért és meleg ruháért 51r6 panaszait. Látjuk 
a könnyek árjá161 mosott borongó arcokat, hisz a miénket is az 
áztat ja !! .. Sejljilk a szivek sebéből fel-felsajgó krnt, mintha a 
mié!l~et nem az szaggatná I L .. Magán)' unkhln ha7ajáró lelkek ki
sért eh es kOzelségét érezzük... Rernegünk a családias egya.tlttre 
emlékeztető s barátságos szobában meleget áusztó kandalló tüzé
től, mert mindenütt a sorvasztó. las;u haldoklás fojló Jeveg6je 
h'k ~ ;z:ik a mtIlOnkre .. . minden UH lelkünk öszének. hitOnknek, 



reménységunknek lehullaioli avarJa fölölt kell laposnunk ! Minlha 
szlvDnk tilkos zsilipjeit felnyitotta volna egy hatalmas, ".Ihatallan 
kéz. hogvannál gyorsahban öntse el a szennyes életár: a kétlégbe_ 
ejt~, gYáva kishItDség !.. Ne találnók meg alapi gén knek : miért 
csUg~.dsz el? szavaira,. megnyugtató feJeIetet? LelkDnk borongó 
~szének soha se lenne már v'rágas tavasza?? !. . Testvéreim.,. 
nem hall játok, mint lágyan cseng~ esI-harangszó me~nyugtató 
haneját... a vfl:!'asztaJás szava if: bízzál Istenben, mert Ö veled! 
A reménvlelensél! hervadl, haldokló mezól feleli, mint örök eró
{o"ds Odlló vize, hull szivOnkre a zsolláriró hi/e: Bízzdl Islenben! 

Olyan az ember életulja, mini az erd~rengetegbe eltévedt 
J!)Iermek bolyongása, kire lassank ént ráborul az éjszaka. Hiába 
kis'reli mel( a szabadulást, meri a járaIlan csapásokon csak mé
Iyebbre téved az erdő sara söléljébe. Képzelete benépeslti soha nem 
látolt szörnyek. ismeretlen veszedelmek rémeivel a rengeteget... 
Elhangzik ajkáról az első segélykiáltás, el~ször csak halkan, bá
lo.talanul, m'jd mind er~sebben, kétségbeesetlen. Hiába minden I 
Nincs segitsév II... Életösztöne ulolsó erejével mégis megkisérli a 
szabadulást. Árkon-bokron, töretlen utakon rohan előre-hátra ... 
durva kő, galy feltöri In'önge lábAt, tövis megvérzi hamvas arcát, 
szivét kOrDlhálózza a félelem tl ' rkaru szörnye s úgy hiszi, min
denkitől elhagyatva kell elpusztulnia ! L . De im a messziségbGl 
halvány világosság biztató fénye dereng.. távoli hangfoszlányok 
szabadiló hirnökei jelzik, hogy közel a segitség s jön, közeledik 
a megváltó szabadulás s remel(~, drága szülöi karok ölelik át az 
elveszetInek hitt, megtalátl elrága gyer'TIeket L .. 

SÚtÜ, sötét e,dörengeteeek eltévedt, rémült szivU gyermekei 
vagyunk mi is. Életutaink tövisei, göröngyei: szenvedés, nélkUlö
zés feltöri, vérzi lábainkat... mélt .tlan bánlalom durva ütése éri 
arcunkal.. kétségbeesé., reménylelenség százkaru oolipszörnye 
tartja behálózva szivUnkeI... Segélykiáltásunk i., mini ha hiába 
ostromolná az ég kárpitjátl!... De ki bizik I,tfnben s nem fel ej li, 
hogy : ahol legnaiyobb a szUkség, a veszély - olt van legköze
lebb Ist , n .egilsége - az tudja, hogy lsten ő.ködő szeme mindig 
gyermekei sorsán pihen, szabaditó karja szUntelen kinyujtva felénk, 
mindeni hall6 fale kész segélykiálláS2ink befogadására, c.,k hlv
nunk kell I 1... C.ak a sziv és lélek láthalallan vezetékeibe bele kell 
kapcsolnunk a reménység delejt"s áramát, amely összeköt Iste~ 
s~ivével , 1 , lkDn~ ~szének sorvasol6, lassu haldokl4,., temet~1 
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hangulata felett is felgyujtja bennünk a zsoltáríró diadalmas hitét! 
Bizz" Istenben II Bizzál Istenben 1. .• Nézd, a természet haldoklás. 
is életet, győzhetetien életet takar I Minél vastagabb hervadt levél
takaró borul a természet Almára, annát bizfosabban hajt kt az 
elhullott parányi mag s a szendergő kis rUgy I I lelked öszének 
lehullott avarja, a szenvedés, s fájdalom al6l is csak Istenbe 
vetett hited hozhatja életre lelki megujhodásod tavaszát!... 
Vtrgődő, haldokl 6 szivű embertestvérem: Bilzál Istenben, mert 
Ö veled van! I. 

De nemcsak a Itrmészelnek, de a léleknek haldokló öszéb61 
is van meJ!u;ulás . .. ha bíz6 hitre hull a szenvedés s lájdalom 
avarja, kell lennie megujulásnak !! Erre tanít minket a mult! ... 
Ma lelkUnk borongó, slr6, fergeteges őszének szomoru napjait 
éljük ..• S ez a lelki ilsz népUnk életfájának leveleit lokozottabb 
mértékben hullat j •. A gond, az aggodalom fekete madara ilyenkor 
ősszel, mintha hatalmasabb erővel suhogtat ná meg szárnyait ki
sebbségi éleUink lelki és kultur· inlézményei löl~tt. S ez intézmé
nyek: az egyházak, iskolák, egyesUIetek felelős vezelói, ilyenkor 
élik át igazán a lelki számvetés nek komoly, feleló,"égteljes 6rái!. 
Templomaink még állanak ... a népes felekezeti iskolák kapuit 
már megnyitották népünk jövő reménysége, a fé 'tve őrzött drága 
gyermek;ereg elótt !... De nyomukban ott jár az égetö kérdés: 
vaijon fenn tudja-e tartani, be tudja·e népesiteni s meddig, né
pUnk egyeteme hitUnknek s kulturánknak megszent ·1t fala it?! 

Meri minden ,mberi képzeletet felUlmul6 megpr6báltalások 
évei 610msullyal nehezed nek remény és kétség között vergődő 

lelkUnkre. Borzalmas val6sággá nöttek a pr6féla-lelkek lálomásai 
s felsir bennünk a költő fájdalmas jajkiáltása: • ,~z nem lehel, 
hogy annyi szív s oly szent akarat, hiába sorvadozzanak egy átok 
sulyaIaIt! I" Az nem lehet, hogyasirból, melyet egy szenvedésre 
itélt nép számára árolt kegyetlen úgzete, ne legyen feHámadás!..· 

Mint ragadozó s61yom1ól űzött galamb szive a bezárt duc 
elótt - úgy vergődik hitünk vádol6, kétségbeesett oSlromlással, 
reménylelenUl az ég kapuja elátt! ... Hitünk, reménységünk kegyet
len bOrtönöre. a félelmetes életeIJenség, mindenütt nyomunkban s 
mint bilincsbe vert, sorvadásra kárhoztatott lélek-menekültek, már 
csak erőtlen önmegadással döngefjük szabadulá~unk kapuját 1... 
elkünk egét mindenütt a reménytelenség és kish itú,ég felhOinek 

boruja vonja leketébe.. . . 



Miért remegUnk ml, klcsloyhltDek? I Miért huudtolJuk meg 
a zsoltAriró ajkáról multunk megpróbáltatásainak nagy tanuluga
ként felénk csend0l5 vigaszlaló szavait: Bizzál Jstenben, meri Ó 
veled van! Hányszor emelte fel eleseU multunkat e hit, hORY egy 
dicsöségesebb jövend5 sdmára a régi fénynél gyujtson új szl!
vétnekell... Meri volt id5 n.m egyszer I amikor az wlllen lélek 
e hillel öltözielle reménységruhába egyhá2Unk • népünk drága 
intézményei\. .. voll idő, amikor e hit volt a vigasztaló pap a föld 
alaIti börlönceliák sötét mélyében", amikor e hittől megedzett lélek 
kopogtalott be, mint bujdosó rab S teremtett új életet népDnk 
legjobbjai szivébenl .. , E hit voll olyan sokszor .a drága házi 011 ár, 
a szárnyaló régi zsollár ll' 

,Legendás Idők kacagányos őseineIr, daliás leventéinek' 
megpróbállalásait ragadom ki a multtól példaképen .. , Kiragadom 
nemletünk törlénelméblll a pártviszály, az ezer veszély korát, a 
melyben fiu apát, apa fiul, tesivért elád .. , ,felidézem a sirt, hol 
nemzet sOlyed el s népek veszik körOl l .. ," s kérdezem: ,hogy 
Jehet, hogy annyi balszerencse közt oly sok viszá ly utAn, meg_ 
fogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán l??' Mintha nagy 
idők, a dicső mult csodákat teremlő hősei: ősapáink Iqrellen 
hilének szózala csendUlne iülUnkbe: Bíztunk Jslenben s Ő ve-
lünk volt l l... ( 

Elfogyott már minden szó, minden jelző, új csod asz€11 zen
gésü szavaknak kellene szütelniök, amikben reszkessen a ~önny, 
a hála, a I,boruló tisztelet s minden, ami mélységesen igaz és 
emberi ... Az elismerésnEk csak ilyen szépséges szó és gondolatok 
koszoruját volna szabad dicső multunk nagy halolljainak emléke 
köré fonni l! .. Óriásokat szült a mult nemzedék?! Nem ! ... csak 
a lélek. az Istenben bizó, törheletlen lélek lett óriá iivá l ... 

lelkünk borongó, kietl,n, siró őszéből e hit fakasszon 
virágo,s tavaszt! .. E hil teremtsen bennetek s állalotok új csodát 
s rmlbók szIvivei sóvárgott bOldog,bb jövendő! ! !oo. Amen. 
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"AZ ERDÉLYI LÉLEK" 
DÁVID FERENC LELKE I 

Zsolt : 112. r 6. v. Mivelhogy soha sem ingadoz 
őrök emlékezel ben len az IgazI. 

Van 8 szfvnek, a léleknek néha túl !radz érzése, amikor az 
egyre erősMIl emlékek halása alall valami forró melegség, mint 
a gátját törle zuhatag. úgy ömlik el egész valónkon, ametynek 
izzó hevében eltikkad a szó. erőtlenné lesz a gondolat. Ehez ha
sonló melegség hatja át szivOnket, amikor egy szal vi'ágot, ha 
csak egy.t is, a földre boruló hála és emlékezés ama szfnes kö ' 
szönet bokrétájáb61, amelyet e napon a Világ uniJáriusai és sza
badgondolkodói kötnek _ lángielkil aDosto 'unknak, DáVid Fe
rencnek jeltelen sfrjára óh'jtunk helyezni... Lélekb 'n oldolt 5""
val veszem ajkaimra e nevet, amint teszem ezt, valahányizor hl
tUnk szeretete .. ólásra kot.lez! S november bó,.pja lelki saruim 
oldbára sok~zorosan kötelez, mert november számunkra az 
emlékezés hónapj., november a hitszab .d,ágért váJJait márli· 
romság örök mementója!! .. 

Lelki szemeim elOtt állanak úgy. amint cSlk nemrég elém 
rajzol6dtak Déva vára omladozó falainak körvonalai.. . Láttam -
hosszú száudok vihartépte falait rendre benőtte a moha, a gyom ... 
napról-napra porlaszt j! az idő vasfoga .. sorsa a bizto, pusztulás 
s barbir kezek arról is gondoskodtak, hogy a gondolat és hit
szabads1g hűségesen ápolt emlékoszlopa is porba dÖJjOn. A fizikai 
tér és anyag elpusztulhat, de vajjon ledöl het-e lelkUnkben az a 
Blellemi eszményi bálvány. a"llelynek minden öntudatos unitárius 
és szabadgondolkozó elkölelezelt élő olt'ra kell Ir gyen ? I.. Vajjon 
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hemohosuJh.t-e a gondol.tsubaddg védelmének eddig Mdgue~ 
~polt ébersége? l.. . V_Ilon .Ihalványulhat-e benn Unk. Ontudatos 
unItáriusokban az az OrOk é~1l !árosz. az unlMrizmusnak ma vllá
~okat járó Géniusza? I.. Ezt kérdi tölUnk Déva vára 11... Ez a 
mi novemberi mementönk I l .. 

A szivDnk vá~y,siiipjén keresztUI felfakadó emlékezés áldo tt 
bizonyosság amellett hogy századok egymásra torlódó őszének 
levélhullása rejtetté, jeltelen né tehette bár a nagy halott sírját, de 
nem rejth.tle el azt .z "délyl lelkel, .mely Dév. várát a ~ondotat_ 
sz.badság • vallási fUrelmesség Orök z.rándokhelyévé .v.tlák l ! .. . 

A történelmi nagy mult és jelen emlékezése Osszeölelkezé_ 
.ének e m.gasztos piiianatában szent áhitattal, .z egymásba omló 
fájdalom és öröm könnyUivel hadd harmatozzuk tele. h.lott ellt
lékét I i.. EmlékrzOnk I.. Hadd szóljon s lássu<, mil mond ne
kilnk, IO'pe hllulódoknak, a nagy. mult s mire kmelez a jOvendó? 1. .. 

Zsenge ~yermekségU ' k Idején,. kopár. poros iskol.p.dok 
kOzött, lelkUnk ill.tos virágos kertIében kinyilt egy ébredezll 
virágS!M ... szivUn khöz nőll egy drág. kis tOrténet I Egy szegény 
édesapának féltve őrzött kis emberp.lántájáról szól hozzánk. 
mult sz.v.... H.llatár., minth. liliom-erdők illata áradna szét 
emlékUnkben. KéozelefUnk tukrében megjelenik elóttUnk egy 
~klömnyi kis gyermek, aki fájó szivvel, ,Irá"a görbnilí ajakkal 
omlik édesanyia oltalmazó karjai közzé... Előttünk áll a szIvtel" 
pajlá'ok közni száműzött, a jál ék ártatlanságáb61 kimellllzött 
~yermek ... Ferenc. akinek a legfinomabb rezdUlésre is érzékeny 
lelke, mint a I'pke, érintésre becsukódó virág-kelyhe. úgy csukó
dott össze a pajtási bántalom elölt... Aki elcsukló zokogá,sal 
ké'i édesanyját: csinMtason neki is oly.n szép ruhát, mint amilyen 
a többinek van, ho~y ne legyen többé kizárt, mef1őzöl! bujdos6ja 
az ártaflan gyermekjátékoknak I i ... 

S a mi hitunk gyermek Jézusa Máriájának... Dávid Ferenc 
édesanyjának szivéhd1 meJegen, bársonyosan buggyan ki a simo
gató sz6: Édes fiam 1... nem a ruha teszi az embert... légy te 
csak jó, szerény szorgalmas gyermf'k s meglátod, mindenki fog 
szeretni, mélZ a foltos ruhában is!.. Mintha hitUnk testámentu
mának komoly, zsoltáros szaval markoInának szivunkbe az édes
anya szavain keresztUl. S a gyermek jó, szelid és szorg2Jmas 
maradtl Jövendőjet Isten kiválasztolf gondoskod Jsa vezetle. Bár 
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utItIIrsként nyomlbl szeg8dOff a szegénység, a nélknIözés, mégis 
homioUt Jsten csókj .... ajkát a prófét. Iángszellemek tUze ihlette 
s az emberi sorsok b~lcs intézője - Dávid ferencet örökkévaló 
nagy célok megv.lósitlsának apostolául jegyezte ell ... 

• 

Lelkét a hit eddig ismeretlen titkainak kutatásár., késO szá
zadok jövőbe látó szemével áldotta meg! ... S a lélekóriás csak
nem másfél évezred vakhItének bekötöJt szemeit nyitog.ttL .• Mint 
a jézusi hitnek hosszú sláz ~ dokun át leláncolt s ébredező lelki
ismerete, :illolt a ko!dus.lelkU vit ág felett - hogy tetemr. hivj. 
azokat, .kik a bOrtönök sötéljébe láncolt jézusi hit és egyszerU
[ég halódó teste fölölt, a kUls6 fény, pompa és csillogás n.p
sug.ras világa melleff tobzódt.k I ... 

Dávid Ferenc új fényt ~yujtott a hit éjsz.káb.n 1... A hit
ujitás tipegő gyermeke az Ó halhatafan nagy szelleme altat gyll
nyOrü ifjuvá izmosodolt ! Miként h'jdan a remegő édesanyai sziv 
mentelte Herodes .gyilkos szándéka elói a gyermek Jézust - a 
vallás hin~ros utvesztójéböl kimenteIt hitnek ifjú, drága aranyával
úgy meoekUIt Erdély bércei közz! Dávid Ferenc, aki a világ lelki
ismeretét adta vis3za II... 

Mert az Rerdélyi léleklt Dávid Ferenc Llke s a szellem, 
amely Erdély földjét a gondclatszabadság örök Mekkljává. s a 
felekezetkOzi béke evángéliumának le":irmazottjává avalta - a 
Dávid Ferenc lángszelleme, lelke! I... Az erdelyi l élek, klasszikus 
és világhíres elnevezése nem ve/ellen müve, nem is az itt élő kiilön
féle nemulisigek lelkének összefevő eredóje. har:em Dávid Ferenc 
lelke, hite és soha el nem por/add alapJ..öve nagy aposto/unknak 
a \ii/ágra hagyott (zon megflagyáso, örők5ége, hogy: /Ii /tért üldözni 
senkit se legyen szabad I 1. •. 

A szeretet és béke eme lenséges hitvallásának mását csak 
Jézusnál találhat juk meg! Ez a hitvallás I.lapköve, soha el nem 
halványuló betUkkel irott nemes levele az "erdélyi léleknek·, az 
erdélyi szellemnek I ... Dávid Ferenc másfél évezredes sírjábÓl ásta 
ki a jézusi evAngéliumol, bár e sír maga alá temette a nagy s~el
lern porhüvelyét 1. .. Mert Déva várának sziklabörtönében márIir
halAJt halt az "egy Istent" imádó unitárius vallásnak alapiló püs
pöke, Dávid Ferenc, aki, mint apostol és márlir, kora szellemét 
megelőzve, akkor merte hirdetni, nemcsak a lelkiismHetnek, d~ 
minden felekezet és egyén meggyőződésének szabadságjogát, mi-
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kor ezért a világon bárhol, de l/lként művelt nyugaton, bIIrtOn, 
máglya és tüzhalál jJr!! 1. .. 

A lelkiismereti szabadság e korai, zsenge virágát gyorsan 
lehervaszlo~ta ugyan az uralkodó korszellem fagya .. . hősét bör
tönbe vetette, megölte, de szelleme az i~éZi jézusi szeretet és 
turelmesség magvetésél érlelte .z emberiség legdrágább érté
keiv!!... Mindnyájunkat, kik az emberi szabadság-jogok fel
becsülhetellen értékét tisztelni tudjuk, leboruló hálára és hódolatra 
hiv a maIt szava, e vérünkből sarjadt mártir drága emlékéhez ! I... 
Hódolaira hiv a mult ..• s új kötelességekre a jövendó I ! !. .• 

Hajlékunk legdrágább ereklyéjeként őrizDnk egy kis márvány
darabol Köve hideg, merev, érzéktelen mini a sziv, amely Dávid 
Ferenc sziklabörlöne fölölt halhatallanságál h i rdelő emléktáblából 
kitörle ... E márvány egy darab történele n I Arany beWje, szim
boluma annak a ragyogó unitárius multnak, amely a hitszabadság 
és a szabadgondolkodás egén, mOnt egy mennyei fényirás sugá
rozta be a másfél évezrede s sötétségben tévelygő embervilágot. 
Emlékeztetője annak az U1dözöH unitárius sorsnak, amely, mini e 
márvány darab. szétzúzoltságában is - az önmagában rejlő ösz
szelarló, egyesilő öserők h llása alatt, kiállotta szlzadok viharaitI 
Velőkig haló harsonája a multnak, az unilárius jövendó számára, 
hogy amiként a durva erőszak kalapáesütései alatt is ulolsó por
szeméig márvány maradt e kő - úgy al uniUnus 50r50t sujtsa 
bir erőszak pörölycsap.lsa, zúzza dllabokra a gyűlölködés hllalma, 
szórja bár szét világ ismerellenségébe az elvakultság... pocszem 
cséi: a lelkek, századok drága örökségének terhe alalt is boldo_ 
gan roskadozó hilulódok ... Dávid Ferenc szellemének örök fény
forrisai maradnak I I ... 

Vajjon a diadalma. unitárius jövendő megteremtésének el
kötelezéseként vállaljuk s átérezzDk·e a nagy mutt s a nagy szel
lem drága örökségeinek terheit, utolsó meghagyásait l ? I... Vajjon 
Dilvid Ferenc s"Ueme a régi fénynét gyujl-e szilm unkra új szö
vétneket? .. Kigyúl • ég-e bennünk olthatatlan lánggal a tiszta 
unitArizmusnak mózesi csipkebokra... mert mindezekre kötelez: 
minket: a~ unitárius jövendó! 1... 

Déva vAra egykor bÜslke ... s most omladozó faJai a Dávid 
Ferenc 353. éves álma felett éberen, őrködve vigyáztak II 352 év 
levélhuUásának puha aelyme$ takarója alól II embetl ~Ilem il 

• 



• 

Hil legragyogóbb virága: a gondolalszabadság és vallási IUrelmea
lég sarjadzott ki I Elöllern áll sugáros eszményi szépségében a 
rÍJegdics6UII ember. a jézusi egyszerűség és szelidség fenségének 
élO szobrává magaszlosull DAvid ferenc s minlha hallanám Ulol.6 
sóhajkénl elhaló zsolfáros szavalt I .De félj kicsiny sereg. mert 
lelszell a fl Alyáloknak. hogy adjon tinéklek országol /· ... Az 
igaz ágol semmi se képes felfarlózlatni uljában I ... S minlha lálnám. 
aminl bOrt ön e sOl é I. komor faJaira reszkelö kezekkel irja fel a jö. 
vendó unltárizmus lestamenlumál : lelki fijaim I Szellemi kincsei
me! védjélek. larlsalok Ossze és szeressétek egymást I I Vajjon 
meglarljuk-e az OrOkbe hagyott végrendelkezési 1 1... meri mind 
erre köle/ez milIkei: az uni/drius jövendó l I ... 

felekezetközi béke és turelmesség evangéliumának bölcsőjét 
ringat szenl föld .. ' drága édesanyánk. Erdéty l! !... Te ~yú j lot

lad fel benn Unk. nemcsak a mi hilUnkel. de az egész világnak 
buszkeségé.: Dávid Ferenc lánglelkének lobogó fáktyájál, az er
délyi Ie/kel, az erde/yi sullemel J J ... Bölcsője a Te öledben ringott, 
porai rónáidal termékenyilik .... szelleme, álma a Tied • bár drága 
anyafötd-tesleden minden lalpalattnyi földel vér önlOzött - mégis I 
történelmednek legragyogóbb napját és bUszkeségél .. a hajnal
hasadás jetzi. mely vérU kbOI való vér. a legrnagyarabb vallás. 
az unitárizmus aposlolának, Dávid Ferencnek uUlet/si bOIesője 
felett pirkadott II. .. 

Felleglorló szélvész I Vedd szárnyaidra 8 vidd Déva vára 
mártirjának jelfelen strjár. a mi mélységes bódolatunkat, a mi 
leboruló hálánkat a világ közkincsév~ v, lt lélekért: az erdélyi 
/élekén I I .•• Ámen. 
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Vigasztalások Islene, édes Atyánk! A .haldl' árnyéka rá
vetődö: t az ,élet' arcára s lelkünk mélyén az örök titoknak 
bezárt ajlója mögött, mint űzött gatamb vergődő szive, Hozzád 
menekUl hitünk. Lelkünk ma kétágu folyondár, melyek közül az 
egyik az ,élet'· be, másik a ,halál ' -ba gyökerezik ... az egyik 
a hit, a másik a reménység ága. A hit: a lélek disze, mint cso
dls örökzöld repkény, pihen meg a sirokon, S a remény'ég túl a 
halál vigasztalanságán is az örök élet végtelenségébe kapcsolódik . , 
és mindkeltőn.k életet adó forrása Te vagy, IstenUnk ! ... Szivünk 
ma szélesre tárulI k.pu, melynek rejtett zugaiból kitép egy napra 
az .élet", hogy draga halottaink kedves szellem-arcával a halál 
borongó árnya belépjen rajta s elömöljön egész valónkon : az 
emlékezés l ... Emlékezni .karunk, életUnknek s halálunknak Ura I 

De az ezerarcu emlékezés égi derüje fölé, mintha a remény
telenség s a halál kiterjesztett szárnyu madara vonna fekete borut ... 
s minlha életút jaink földbe gyökerezett örök titalomfájaként szi
vOnkbe markoina a nagy valóság: hogy életünknek földi pályáját 
hiába akarjuk telehinteni az örömOk, mámoros élvezetek illatos 
virágaival, hiába szlnezzOk s öttöztetjOk a szín, illat, fény, ragyo
gás csillogó ruháioa, mert földi életünk - változhatatlan akara
tod utján - mégis Orök fegyvertetétel a h,lál előtt I • .• A földi 
ember lélektOkrére, mint a kétségbeesés, szorongó félelem 
árnyéka vetődik az elmulá. gondolata. Pedig Te, Atyánk, étetet 
rejteltél az emberi sorsokoak folylonosságába. A fűszál rezgésé
böl, fák . óhajából, erdők zugás' ból, virágok pompájából, a lehul
lolt levél tOvén szendergő kis rOgy álmából, temetői csendbŐJ. 
~ilOIl némaliÍ,ából 'i .tlct', OrOk ;Id ,"I ho-ndnk I .• HiN' hll~ 
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kérlelheletlen nagy valóságának meglarló reménységél rejlelled el 
az emberi szIv és lélek bölcsességének teljességében: hogy a 
halál nem örök elmulás, hanem új életkezdet, az ember földi éle
tének halhatatlan lélek gyümölcsérésében kiteljesedelltulvilági lája ! .• 

S bár éleluljain k göröngye : bánai, tö,ise: szenvedés s könny 
permetezi naponként arcunkat. S bár csaknem minden lépésünk 
apró sIrdombokra hág, melyek alá lört reményeinket, csalódásain
kat, hiú vágyainkat, szivünkről leszakadt legszenlebb álmainkat 
lemellOk - mégisi - halaltak napjának kedveseink sirdombjaihoz 
vezető zarándokutja, hitUnk, reménységünk áldott teljessége, hogy 
a halál: az örökkévalóság előc;arnoka I ..• 

Ebben a hitben, hadd vigasztalódjék meg, Atyánk I a halál 
árnyékában vergődő, remegő emberi sziv... E hit legyen lelkünk 
megingalhatatlan erőssége, hogy szivUnk ne döbbenjen meg a 
sirok láttára, hisz Te a halálba oltott földi életiink elmulása árán 
is megnyilottad előIlUk az örök élei kapujátl ..• Engedd Atyánk, 
hogyaszeretteinkre való visszaemlékezés kegyeletes ünnepiójébe 
öllözhessék ma a halhatatlanság hilében megvitágosodott lélek! ... 
S elhunyl kedveseink lélekarcával való találkozás legyen számunkra 
a minden fájdalmai zsongiló, bánalal feledtető balzsam-fr s a 
halotlak napján a halál-ból is szóljon hozzánk: az életi •.. Amen. 
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HALOTTAK NAPJA .. 

A tllonyek kapuja a temető, ... élet Járadi urim! m 
ism~ , ,,9t ... Iárul:i, bogy a '.rok kmdl! .irágen!6 alatl rnska-. 
dmva, m",onAmlálhafaflan gym)'a-lán.,aocska ragyogú 
m<gpih~nien: a reménység. Halottak napjának ne.bik e napol. ho/oli 
02 élők napja ez inkább, mini bármelyik - rus< ... egymás ufáo 
sorakozó éRk ~ég1elenjében az egyel/en nap ez, amelyen igano 
6stiotén szembené2ilnk kodveseink arohllll.. Az egy.lIen nap .... 
amelyen a fötdi éle! an:a találkolik il tulsó éle téJekartával ! ... 

A slrdomb, amelyre ráborutunl<. a bit, amelynek JSámwj'án 
reménységünk megpihen, u emlékezésne.k !ellobbanó IDlliárd 
gyertya. lángocskáj, a drága lel~~ lalAlko:ás boldogságának ferlJélól 
ro.kadoznak... Áldott reménység-sziget e nap. amelynek Ién~
körében, az elgyötört, agyonhajszolt emberélet arcáD, a ba.lál ka
puja eláll még egy .. er !elderillbet ., az égi ragyogó lén)" amely
nek lükrében 011 látjuk mindazokat, kiknek !eluju.ló emléke kön)'
nyeket Cs.al szemeinkbe L. 

Milyen jó. hogy minden évben legalább egy nap emlékeztet 
a balAIra. .. s mementónk, bogy készüljünk a halálra ! 1.. E gon
dolat nagy igazságától sulyasadik alapigénk is : .Olyanok vagyunk, 
mint az Alom, mint a fQ, amely reggel virágzik ~S sarjad é. es
tére elhervad és megszárad... • Mert a fúldi éltl nem t g)<'b, mini 
a haldl keresése I 

; 
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Az élei gyönyOrDsé,einek habzsoló vágya, az élvezetekbe 
való eJmerOlés, a fény. csillogás, szín, illat kergetése ... az örOkOs 
robot, bár mind-mind menekülés a halál elől s mégis biztos ro
hlnás a halál karjai közzé! A feledés vigya, a gondialonság 
sóvárgása, a szenvedel élet rút arcától való irtózá" a kUls6 szép
ség ~polása. kacagás, gyermek· mosoly. szerelem, holt bizonyos
sággal készIfik elő sirunk örök ágyát! - - . . 

Halottak n.apja az élet tilalomfája, amely ei): pillanatra meg-
állit s eszUnkbe juttatja , hogy hiába minden 1.. ÉlelDnket hiába 
szépitjOk, szinezzUk mámorral, _gyönyörökkel, . tánccal, illattal, 
fénnyel, muziikávalJ gondtalan kacagássaJ, mert a vPg!.. mégis, 
fegyver-lelétel a halál el6tt ll ... Hov~ jutna a földi ember, ha ha
lottak napja se ernl~keztetné a halálra s ha nem volna minden 
évben visszatérő mementónk, hogy készUljUnk a halálra ! ... 

Csodálatos s a földi .élet szempontjából egyenesen megható, 
hogy az ember minden vágyával, elsdntságával mennyire csak 
az életre készül! Pedig .a földi élet a halál keresése 1.., Micsod, 
.ellentmondás, hogy az ember, aki egy életen keresztül minden 
vágyával csak az élelhez tapad s gyáván menekül az elmul ás , 
elől - keresi a halált ! .. , Pedig tudalo,"n, vagy öntudatlanul 
mindlnnyian kacérkodunk, s játszunk a halállal!., 

, . A gondtala.n rózsás·'rcu gyermek ária tlan vágyainak, ábránd· 
jainak pillangó kergetése, ha öntudatlanul is, már pajkos játék. 
haláli , II Hisz az élet ragyog<\ szépségeit barnuló ártatlan szemei· 
ben már ott bujkál egy sölét fekete folt - a mennybolt tiszta· 

' ,ágán - a halil árnyéka!... . 

Az álmai csillogó taván ringatózó ifju hajadon menny· 
a.,.onyi fátyotát ép úgy az enyészet szövőszékén készítik, mint 
.az ~Iet robotos, .. envedő, elaggolt aggastyánjának durva daróc 
öltönyél .. ,s hófehér me.nnya"zonyi c,okrának bóditó illatá ból 
már kiérzik az enyészet lehellete ... Az élet fekete párnáját minden 
este a halál láth li.tlan keze igazítja fejUnk alá s csipkés szélfi, 
könnyfi, ,elymes, vagy egyszerű, nehéz takaró nk olyan váratlanul 
_veszi át a szemfedő szerepét ! ... 

A vágy, amely gyorsabb vérkeringésre serkenti szívedet ... 
.az á.rAnd, amely kékl6 ég ali, szivirványos tájak ragyogó vrlá· 
g~b.a rOpiIi képzel.tedet. . a gondOlat; amelynek megnyergelt, táltos 
panpáJán szárnyalod be a mérllelt't1en világ birodalmaif ... az élei, 
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az örOm, • mámor kergfté~nek e:rtrnyi IehetOaége mint-mind 
csak álarc, mely mögött 8 halál ijeszlO képe vigyorog reád! I , , 
Minden csak szinez~st, leplezése az elmulAs könyörtelen. nagy 
vaJóságánJk I ... Bizony, olyan az emberi élet, mint az álo n, mint 
a f(í, reggel virágzik és sarjJd, estére elhervad és megszárad . .. 
Meri a fD/di élei a halál keresései., 

S mégis az élvezetet sóvárgó, löldi gyönyöröket habzsoló 
emberiségnek legnagyobb része csak az életre ! .. s vajmi kevesen 
készOlnek a haliIra II .. Ezért olyan ismeretlen, megdöbbentöen uj 
a halál, amelyet ..:sak akkor ismer Unk fel, amikor szembe fordul 
velUnk s a szivUnkre Ot. .. De bármilyen ijesztIl a halál arca s 
bármilyen vigasztalan, remény tel ,n az élet tartalm.... van egy 
áldat! bizonyosságunk, hogya halál egyul/al az élei vét<le/enilése is I r! 

• 
Nem! a földi élet célja mégsem olyan vigasztalan. Legalább 

azok számára nem L.o akik nemcsak az életre, de a halálra is 
készülnek... akik megtanulták úgy súmlálni napjaikat, hogy 
bölcs szivhez ju .. anak II Az emberi bölcsesség.k teljessége rejli', 
annak felismerésében, hogya halál új tulvilági életkezdet s 8Z 

arra val6 ké"OIés vágyának kell betöltenie szivUnk, lelkUnk min
den parányi zugát I , • 

Olyannak kell tekintenDnk földi életnnket, mint, amellyel 
párhuzamosan egy-egy virágtalan la nO, melyet minden nap a bit, 
a szeretet és jóság ragyogó érzéseinek és tényeinek pompb 
virágjaival nekünk kell fe/ékesilenUnk, hogy életunk végén, a nagy 
találkozáskor, egy virágdiszes ra tegyen bizony ágot, hogy fOldi éle
tUokel nem tékozoltuk el. .. nem éItUnk hiába! L.. Gyarl6 é/etOnk 
a birnös fl)~dbe gyökerezetl ta, itt csak virágot hozhat - de 
gyUmölcsei odaát leremnek! ~ Napról-napra dl<zesedö, firágba 
borult fának kelt lennie egész életunknek ! Mint Ifjú hajadonnak 
eljegyzése napjára - sZlyUnk, lelkünk ékességei vel úgy kell ké
szUlnOnk nekünk is az örök nagy találkozásra - a lelki eljegy
zésre... A röldnek délre kOltöz/\ vándormadarai mennyi sóvár
gAsslI készülnek, vonulnak az örök tavasz országai felé I csak 
az ember, az élet Oszének fáradt zarándoka ne készülne fel a 

• nagy i, meretlennel való találkozásra, a túlvilági élet elé ? ! _ Úgy 
kell számlálnunk napjainkat, hogy bOlcs szivhez jussunk s olyan
nak kell lennie egllsz életlInknek, hogy a halál sohase találjon 
k~sznletlenUl, mert csak így lesl hold/link az elet viglefenilése / • • 
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Van hát mihez kikötnDnk reménység Unk horgonyU ! .. A sir. 
hantok szomoru látogatóinak bánatos ardn felderUlhet az ör~k 
bizakodás ... könn res szemeikben a hit fénye ..• vérző szivUkben a 
nagy biztatás: ki földi életét nem élte hiába. .. ki megtanulta 
napj3lt bOlcs szívvel számlálni... ne féljen. ne remegjen az elmu. 
láslól, mert azok számára az enyésZEt is éle!... s a halál az élet 
végtelenill!se ! ! .. 

Ti édesanyák, kik élelfátoknak idő előlt lehullatolt virág
ékességeit, gyermekeitekel sirat játok. . hitvesek, kik párjaveszIeIt 
madárszivekként vergMtök társtalanul... gyermekek, kik csillagfényes 
este az égbolto., kis tesIvéreiteknek keresitek reálok ragyogó 
csillagát". barátok, rokonok, kiknek szive ha csak egyszer is, de 
megnyilt .. szenvedők, a gyászolók vigasztalására - ne féljetek, 

'ne ,emegjetek az elmuláslól ... hisz hitlink tükrében az elmul ás, 
éiet... örök élet! l, .. . , . 

Az apró gyertya-lángocskák ég felé törő fényive muta lj a, 
jelzi az ulat, mely felé örök tavaszok költöző madarainak sóvár
gásával nektek is vágyódnolok kell!... Ne féljetek bármikor 
szembe nézni a nagy ismeretlenel, hi" kapuja mögött azok vár
'nak rátok; kiknek tul világi fényben ragyogó lélek-arcál - halottak 
napján - annyi kegyeielIel elevenititek fel!! .. 

Ne pánkódjatok az élei elmulása fölött s ne sirassálok ha
lottjaitokat, mert ha bezárul is mögöllük a nagy fekete kapu, de 

,kiJincse kivül a ti kezeitekben marad!.. A kegyelet virágaival be
.hintett , zatándok-utjaitokaf, melyek a sirokhQz vezetnek, a ~jgasz 
napsugara ragyogja be, melynek lényénél megelevenedik s ujra él 
a drága halott!... A ,irokból visszajárnak rég eltemetett emlékek 
is, melyeknek mindenike egy, egy bOvös lánc, amely össze
kapcsolja a halottat a ti sziveitekkel s gyászoló lelk :tek kietlenségé
ben megjelenik a vIgasz-fény derüje ... az örök találkozás lehető
Ségének megtartó reménysége ll ... Az örökzöld folyondárokon .. . a 
,sir virágok iIlaián . s a haloIt , k napja gyertya-Iángjain keresztul 
.a halott ölelő . karjai fonódnak sziveitek köré s a földöntuli élei 
delejes árama összeölelkezik lelketek szépséges kegyelet-érzéseivel I 

. '. Halottak napján - Islen örök jóságú arca előtt boruljon le 
sZIvUnkben az áhitat " öltözzék dráoa j' alottaink iránti kegyriet 
Unneplöiébe. az örök élet hiiében n'legvil:lgosodott lélek ... viruljon 
kl a szenvedő ember vigasztalan életutján, a reménység .. , .mert 
lsten a halálba oltott földi élet elmul ása árán is, megnyitotta 
előttUnk az örök élet kapuját ll .. . Ámen. 
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-
IMA. 

Soha ki nem alvó fény, örök világosságnak forrása, Édes 
Atyánk I Kit dicsér a véglelen föld és csillagfényes ég... .Ki egy 
szavaddal hivtál létre mindent s szempillantásodtól függ i lmét a 
vég. Ki vagy a tudás. szeretet és jóság egésze".. . légy áldott. 
hogy teremtésed koronájává telted a föld gyarló gyermekét I Szerete-

l ed örök és megmérhetetlen, Atyánk! Beszél róla a tavasz nap
sütése, a kikelet virága, madárdal ébredése! Bizonyságot tesz 
metletle könyörülő, gyermekeid sorsán vérző szived, soha el nem 
fogyó megujuló jósága! 

A virág. ha napsugárra vágyik, örök fényforrása felé forditja 
szépséges fejét, ha csillogó harmatra szomjuhozik kelyhe, ég felé 
tárja ki mosolygó szirmait - csak a mi gyarló szemünk tekintete 
nem talál Téged, csak lelkünket gyötri örök, olthatatlan szomjuság! 
Reménységünk forrása, hitünk olyan, mint a kiszikkadt oázis, 
tikkadt ajkainkat nem csillapitja már üditő vize... Lelkünk olyan, 
mint a terméketlen, puszta föld... ~zivünk, mint érzéketlen, hideg 
kőszirt, a szépség és jóság vetömagja nem hajt már beone életet 
adó csírát! .• Életünk olyan. mint a kieUen börtön, mert szen
vedélyeink rabjai mi vagyunk benne. . Foglyok, kiket eltékozolt 
élet javaink kárhoztatnak ! .. 

Mily szomoru annak élete, Atyánk, ki nem tud szabadulni 
börtönétől s élete bilincseit is kénytelen e templom csöndjébe 
hozni, hol egyedül lehet szabad, teher nélkül a gyarló, bünös 
ember I Óh ha gyarlóságainkat és búneinket ugy vethetnők le, 
mint a meg unt viseltes ruhát s ha e hajlék területére zsugorod
hatnék össze számunkra ez egész világ l.o Óh ha a bún börtöné
ből kimentett, szabadult lelkeinket _ felszabadulni Teelődbe hoz-
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halnók, milyen békeiséges, áldássalleljes lehelne egész életünk I .. 
E hajlék néma csendje, bár nem beszél, némaságában is örök 
vád, fájdalmas szemrehányás, meri szent házadnak tékozló fiaivá 
lettUnk, mi, kikel megtérésre hlvaz és vársz Te, jóságos Atyánk II 

Örök Gondviselőnk I .. , Tégy minket jósligodra érdemes 
gyermekeiddé s ne sorozz minket elveszett bárányaid közzé • .. 
Hanem készilsd tékozló gyermekeidnek visszatérő ulját s hadd 
világitsa be ez utat a megbocsAtásnak égi lénye, melynek tUköré 
ben lássuk meg a mi szivDnk kevélységét, lelkUnk tisztátalanságát 
s ragyogjon föl előt,Unk a Te Atyai jóságod ... s az az örök szé ~ 
emberi arc, ki maga az élet, az út, és az igazság l!.. Nyisd meg 
elöttUnk a lelki zarándoklásnak, tévelygők számára Hozzád vezetö 
utját ... S olvaszd fel szivilnk kevélységének fagyos ' jégbilincseit, 
hogy az alázát és bűnbánat szönyegén elődbe térdelhessen a vi
tági bűnöknek elkárhozásba rohanó gyermeke ... az e,mber I . ' 
Égi kezed csak simogassa tovább a mi hajszolt, sebzeIt szivUnk 
dacosságát, mert - ugy érezzUk - hogy egyszer csak kinyilik 
szivünkben a hit örök szép virága s áldolt békesség költözik a 
meghasoniolt lélek terméketlen, sivár mezőire ! Hadd lehessen ez 
óra áhitata, mult bűneink , haloIti takarója, mely alóllámadjon lel, , 
keljen dicsöségesebb életre a gyarlóságaitól megtisztulI ember I 
Ámen. . 
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• 

REMÉNYSÉG A TÉLBEN! 
, 

Zsolt : 147. r. 16-19. v : Olyan haaat ád. mint a 
, gyapju és szórja a deret, mint a Dort. 

Darabokban azórja le jegét. ki ál/hatna 
meg 0% t: (agya eMU 7 Kibocsálja 
SZODóI II s~élolousdJa 6het, megindilja 
s%elél ' s of%ek folyd-Jgálnak. 

A dér utötte avar fölött, m.int Ifju leány szGz tiszta fehér 
álma, borult a földre az első hó selyemtakarója. Isten cspdála
tos bölcsességének örök törvényS!erUséggé valósult kérlelhetetlen 
itélete jégbilincsbe 7árta a természet világát. Ragyogó ékességUk-, 
től, életerejUktől megfosztott növények, fák, virágok millióin, el
mul4sukért vérző szivvel tekint végig fájdalomba borult szemünk I". 
Alkonyati hideg szlnek ereszkedtek életölő lehellefükkel a termé
szetre s millió meg millió napsugárnak örvendő életre rácsapott 
a kérlelhetetten itélet l •. , . .. 

Az elmutás gondolatának fájdalmas tudatában önkéntelenül 
is ajkunkra tolul a kérdés: Lesz· e még tavasz? fakad-e uj élet 
a rónákon, a halmokon? I Nyilik-e még virág a fákon, a htmes 
rét felett ? I .. . Zeng-e még madárdat az árnyas ligetekben? ?!.. 
Kérdésekre feletetet keresUnk s megtaláljuk aggódó IeikOnkre is, 
at enyhet adó vigaszt, illato ; virágtól, zöld pázsittól ékes halmaink, 

• • 
lónAlIlk felfrissUlésének, ujjász!iletésének áldott reményében... A 
fagyos göröngyök alól lij, diadatmas élet hite dobog fet vigasz
ként csUggedő IeikUnkre s a jégkéreg alatt - úgy érezzUk -
pirkad már a jövendó hajnalhasadása .. . mert a fehér hólepel puh', 
setymes takarója alatt megstámlálhatattan bimbózó, rUgyező sztv 
vérkerlngéae indul életnek I .. 

A hltsz61ag0s szunyadó élettelenségból fe!törnek ~z ujjá· 



• 
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szilletésnek ujjongó melódiái, hogy az örök teremtés lolytonos
sigának Istent dicsőítő csodálatos himnuszává magasztosuljanak L . 

Csak az ember szív~ ... ez a bí'tnOző, kíméletlen, rideg sziv 
vergődik a fájdalom és reménylelenség temetó kertje lölötl. .. Csak 
az ember két szeme, amelyek sugarainak pedig fel kellene sl.{v
nia a világb.n >z/táradó jóságos erőket... csak azok a két sze
mek ..• a bűnözéssel s paráznasággal jóllakott szemek vetilik Su
garaikat hitetlenUl s reményveszletten a világba!... 

A hópelyhek, mint lehér Jájdalompillék hullanak szivfinkre, 
hogy vastag bánat hólakaró alatt jégkéreggé fagy jon, vagy meg
pihenjen ez az ÖSSZezUlott beteg emberi szív I... Mert a szívnnk
ben is egyre s halkan hull a hó ... S a pusztuló, halódó lermé
szet sirhantjai fölött mintha pusztutó, haldokló szivek vergődését 

hallanók l ... 
De, amikénl a hideg hólepel alatt a föld szt.ének, az ujjá

sznIetésnek reménysége dobog, úgy a bűnök fekete lalajából is 
kiérezzük az emberi jóság parányi szivének lüklető érütéseit l .. 

Valabol olvasiam egy megkapó, gyönyörű hasonlatot, mely 
szerint az égi magasságokból földre hullott esőcsepp nem egyéb, 
mIni Islennek bűneink felett hullalatt könny tengere, melyel az 
örökkévaló Isten, láthatatlan édes Atyai szeméból bűneink Jállára 
csak azért oem hullat sukadatlan, mert bűnös gyermekei javulá 
sAn, megJérésén reménykedó szive a szemére felkivánkozó vég
nélküli k~nnyáradatot visszatartja ... 

S ha az esőcsepp Istennek bűneink feleli hullatolt bánat
könnye, akkor a hópelyhek Isten szemének bánai pilléi... égi kö
vetek mind ... mennyei Atyánk kérő szavának hirhozói hozzánk, a 
végnélküli bűnökben tobzódó fiaihoz és leányaihoz I l... Hogy 
mint bánatpalást, leplezze, takarja a lélek szennyvirágait, mik el
kárhozni készülő gyermekei szivéból sarjadznak ki ! ... 

Óh ha lsten jóságos szeméDek minden bűneinket felvevő 
égi lencséje, egy óriási vászonra felvetitené a bűnöző ember fe
kete lelkének tragédiáit ... 1 vérző, összetört szIvek fölött s bánal
sóhajok gyászzenéje között sebesilll s halott embertestvécek 
végtelenségbe nyuló Sor lal. vonulna el előllOnk I... Aszivekból, 
mik.t könyörlelenGI eltapo,tunk, égig érő gulák emelkedheinének 
• köraJötte a Szahara számumjának orkánját a mi sóhajolnk táp
lá lnik I . . A szivUnkből kiárad' bGn ha égre velltené feketeségét. .. 
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örök éjszaka borulna fölénk s a nap e fekete borun keresztnl 
soha se sOthetné többé rdnk áldott sugarát ll ... Szemeink kOnny 
fátyolával számfalanszor el lehetne borHani a világot. .. mert könn'y 
az italunk, báhat a kenyerIink.. . bűn az éjszakánk s bún a 
nappalunk II •.• 

S mégis, miként Istennek esőcseppek alakjában hullatott 
könny tengere nem hull szakadatlan... a gyermekei sorsán elbo
rult égi szem tükrén is felderúl a szivárvány, a reménység égi 
biztatása: Nem! nem lehet örök búnöző, elkárhozott az én gyer
mekem l A lélek, amelynek szikráját égi lámpásként benne fel én 
gyujtottam .•. örökre ki nem lobbanhatott l L.. Az arc, mely az én 
vonásaimat hordozza ..• , felismerheletlenü l el nem torzulhatotl !!... 
S hull... egyre hull a bűnök fekete mezőire a fájdalomlepel, a 
bánat-hótakaró ... hullanak az égi pill ék, mint örök égi követek, 
az édesatyai megbocsátó készségnek soha el nem maradó feh!r 
ruhás hirhozóil!... 

Elkárhozások mezején tévelygő, bűneid keresztterhe alatt 
roskadozó beteg szivű embertestvérem! befogadod-e a vigaszta
lások égi hlrholói~ megnyitod-e s kitárod szived ajtóját a meg
bocsátani kész Atyai szeretet befogadására? I vagy elborult lélek
kel laposod tovább lelked lehullatott ékességeinek bús avarját ? I ..• 

Óh seperd tisztára e drága jövevények ..• Isten hirhozói előtt 
a 52ivedhez vezető utat l Gyujtsd fel lelkednek még megmaradt 
apró hitmécseseit, hogy világiIsanak be körülötted legalább ak
kora tért, amekkorán az isteni megbocsátó szeretet követei meg
pihenhessenek l... Lelked fehérimás csöndjével diszits fel egy 
parányi zúgot a szived ajtaján kopogtató isteni irgalom és meg
bocsátAs számára s meglátod, e zúg nagyobb lesz számodra, 
mint ez egész világ, mert vigasztalásod forrá,a, hited kősziklája, 

reménY8éged virágos tava8za, szivednek áldott békessége fakad 
e helyen I 1. .. 

Mert nem cS:lk a természetnek, de a szfvnek is meg van a 
maga csodálatos virágzó tavasza I Oh nem az ifjuságnak szere
lemre éhes tavaszára gondolok csupán. de arra a lelki tavaszra, 
újjászDletésre, amely életunk lehullatott bűnvirágainak televény 
földjéből sarjadzik ki... Arra 8 megujulására, lelki ujjászoletésre 
kell gondolnunk, amely sokszor a bünnek szennyes avarja alól 
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is _ valami csodás, néha tudatalatti égi hivő szóra - mint ta
vaszi, virágpompába OUözOIl életerős fa, nő... izmosodik s vi
rágba bolul lelkünk mélyén. 

A természetnek ulja • miénk is! A febér hótepel, mint szem
fedO borul • természet csodálatos ékességei re... Elhervad virág ... 
lombtalanná lesz • fa ... bóditó drága matok, ragyogó szlnek, 
mint halálra itéltek, várják rendeltetésük beteljesülésél.. amely 
nonban, amint sokan hiszik: nem a halál! hisz a hervadás is 
élet ! •.. csirája egy új , tovább folytatolI életnek! I... A lehul10ft 
avar. vagy hólepel alaft Istennek rendelt idejére megmozdul a 
parányi mag s farügy szendergő szfve s amint a kor. tavaszi 
napsugár fénye, melege hivj., csalogat j ... milyen mohón leljesedik 
ki r.jtuk az élet I !... 

Az ember lelkének s szivének lebullataU ékességeit is be
havazz. - szenvedések utján - az éleI. .• bún s a közönyös
ség tak.ró hóleple megpihen rajt... . De egyszercsak • bún palást 
aJ.U megmozdul a tisziaság ulánl vágynak, a jóságn.k egy pa
rányi csirája .. virágba borul a lé'ek, a sziv . . felékesiti magát őz 
erények, nemes vágyak, eszmények drága színeivel, iIIataivaJ, 
hogy az elveszettnek hill ember a meg"jjulás, az ujászületés ta
vaszára ébredien II... 

Mer! nincsen helvadás, megujulás nélkül!.. nincs búnbe
esellség lelki újjászületés remé.ye nélkül! 1... Ezl hisszük ! bin· 
nOnk kell, mert életOnk, hitiink e reménységben gyökerezik I 1." 
Hinnünk kell az erény, a jóság diadalában, mer! az erény erő
sebb, mint a bún ... a jóság, mint a gonoszság ... a fény erősebb, 
mint az árnyék . • aszerelet hatalllasabb, mint a gyúlölet s a lelki 
élet tisztaságának vágya, legyőzi az erkolcSi halált I 1. .. 

Van! kell lennie, még a búnök mélységeiből a legnagyobb 
elutttségböl is, felemelkedésnek! !.. . Mert az ember nem búnli
zésre, nem elkárhozásra született, hanem, hogy a jóság, az erény, 
a szeretet tisztaságával elárassza a földet, ezt a szomorú bolygót 
S megváltsa a bűnözö, sl.envedó e ,nbert!" . E diadalmas hit do
bog fel a föld hó!eple alatt pihe1ő új tavasz várJsrl kész. bim
bózó, rUgyez6 megszámlilhatallan életbOI is! 1.. Ámen. 
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IMA. 
KARÁCSONYRA. 

Hatalmas lsten győzhetetlen várunk! kit szenvedők örök 
vigasztalójAvA tett a hit és remény... Betlehemi mezők ItIeIt föl
ragyogó jóság és szeretet égi csillaga, innen a bűnök mélységei
ből Hozzád kiált fel erőtlen szavunk. SzivUnk és lelkünk oldott 
sarujának meglisztuit, hólehér alázatával tör eiMbe hitünk, mely
nek ma gyors szárnyakat adott a drága emlékezet 1. •• 

A bGn sötétsége, mint kiellen. éjszaka borult rá a szenvedő, 
tévelygő világra A hit, jóság és szeretet drága erényei csak, mint 
apró csillagocskák halvány lénye szUrödött át e nagy sotétség 
nehéz kárpit jAn, amikor a kárhozatba rohanó emberiség fölött 
felragyogolt a bellehemi fény s égi tüzek gyulfak ki a Messiást 
• 
váró, Orvendez/l szivekben.. Megjelent Atyánk, egy gyermekarc, 
kit meg,áltóul igéri él az elárvult világnak s kinek el nem muló 
szereteltel kikövezeIt utját, soha el nem fogyó gondoskodással 
Te készltelted elő Édes Atyánk I 

Ha életUnk minden pillanatát az áhitat vizében IIlröszlenők 
is ... ha nem csak muló érzéseink, de egész életunk lehetne egy 
szent, lehér imádság ... ha földi vándorlásunk utja Tehozzád ve
zető fogadalmas, zarándoklás lehetne, akkor se tudnánk méltókká 
lenni nagy jóságodra I .•. Erőllen ajkunkon a szó, némaságba sor
vadt lelkUnkben a gondolat, tuláradó érzésUnk, mint U1dözölt 
galamb vergődő szive, hogy is fejethetné ki a megválfÓ szeretet 
Unnep!nek karácsonyi gyertyafényes boldog áhitatát?? I .. 

KOszönjllk Neked Atyánk, hogy a bellehemi kis jászolba az 
emberiség örök lelki jövendőjél fektelted bele s hogy .. égi szó 
Altat hirdetett örOmUzenet az emberiség örömévé lett. KöszOnjük 
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Neked, hogy a gyermek Jézus nagy szivével fáklya gyult a 
vigasztalanok lelki éjszakájában s nem hagytad reménytelennI 
azokat a vergődő éjet-sorsokat, aktk árván, elhagyatottan tépdesik 
sorsuk bilincsét, átkozzák a világot s gyülOlettel nézik az 
emberiséget l .•• 

Hadd hinnnnk Atyánk, hogy a gyermek Jézus ma is szerető 
szlvének szelid szavaival hivogat minket : jOjjetek én hozzám, kik 
megfáradtatok és megterheltettetek és én megvigasztallak titeket I 
Mert vigasztalás szól hozzánk a betlehemi jászolb01csőben szen
dergG kis gyermek életutjának halhalatlanságából... reménység, 
a világmegváltAs nagy tényéne:' bGneinket oldó Orök szép tani
tásaiból... sznntelen megujuló igéret, bOlcsöinkben szendergő 
gyermekapróságok égi tisztaságu ártatlan szemeiből l . . . L. gyen 
áldott a gyermek, ki megnyitotta előttünk a Hozzád vezető utaL .. 
megszelltelődOtt az áhitat, mely a kis Jézus bölcsőjénél !elgyuj
tJtta az emlékezésnek lángját •.. legyenek áldottak a szivek, a 
me Iyeken elömlik a karácsonyi öröm boldog, diadalmas hangu
lala! • '. Ámen. 
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A MEGVÁ~ TÓ SZERETET. 

• 

Lukác, I. r. 76 v : Te pedig his gyermek a maQC8~ 
SŐS08 Ister) p ó'étájának hfIJQtlato1 
mert oz Ur eMU jársz, hogy oz U 
ulai! megk észítsed . 

Új élet hajna!hasadásának, halált legyőző szeretet megszDle
tésének csodás időkről regélő, halhatatlan finnepe ... karácsony! 
Hányadszor várunk már viszontköszöntéssel 17 1.. Bűbájos varázs
zsal hányszor jelenté I meg - sötétségnek pirkadó hajnala?! 
Világitó fáklya az erkölcsi sötétség után ... örök szeretet, a szere
tetlenség nyomán ..• karácsony Onnepe l!.. Jézus szOletésének emlék 
örömDnnepe, vártunk . • mindig váltunk ... örömtől repeső szivvel, 
szeretetünk ujjászoletéséne~ reményében - ml - kik e napon 
újra s élelmesterünkkel újjá akartunk születni I 1. .. S te jöttél tisz· 
tán, fehéren, úgy, amint azt imáinkban megtiszlult lelkfink gyer
meki hitlel, ragyogó kép~elettel varázsolta lelki 8zemeink elé. 
Jöttél s érkezésed re mindannyiszor új élet •. a szeretet forrásának 
kristály vize fakadt lelkU.kpen, amelynek tO körében vallás-er~ölcsi 
világunk apostolának ... a vIlág világosságának halhatatlan emléke 
támadt ... S megelevenedtek elő !Unk a betlehemi mezők, hol szu
nyadó nyájaik felett szegény pásztoremberek virrasztanak ... Csön
des, nyugalmas éjszakán mély álomban pihen az egész világ .. az 
éjszaka sötét, csill.gtalan, m'ntha találó képe volna az emberi 
~ Ietnek, hisz az is olyan sqtét, c lillagtalan II ... 

De egyszerre csak Sugárzó fény löri meg a sötél"gel s fel· 
zendUl a biztató szózat: N~ féljetek! I. " hit és remény angyalaI
nak szava ez, amely szól nemcsak a betlehemi pásztorokhoz, ha
nem szól • sötétségben tévelygő egész világh, z s mindazokhoz, 
kik vallás· erkölcsi tisztaságuk •• őrködv. vigyáznak. Dagy sötét-
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ségben, a lévelygése.knek ebben a büntelje~ ejszakijiban, ame.ly. 
ben anoyi <látvulf, sorsa bilincsét tépdeső lélek bolyong él
falaoul ! ! . . . 

Karácsony!... megválló szerttetnek OrOk szép ünnepe, mintha. 
csak most fjjna érkez'sed ! .. lIlintha halál madár árnyéka ""hld~1t 
,oloa rá a ~arácsooyi fényesség ujjongó ö:6mére, s karácsony
fáink alaH örvendező, ragyogó gyermekareokra r.\Iehen volna a 
szomoruság !.. Minlha áltatlan gyermekszemeikre r4t.llyolozödOtl 
volna a kélkedé" hogy miod e fény, csillogis csak lepl"ése., 
kend6zése a SZÍ\lbe markoló, szomoru valónak ... mert régen nincs 
már hamisithJtatlan karácsonyi OrOmnnk !.. K'lrácsonyfáiflk már 
CEak gyertyafényben csillogó SZD moru hlzek, amelyeknek lecsüngó, 
oltalmazó ágai, bár. mini védó öleló karok borulnak gyerme
keinkre, de lekopott - durva ószinreséggel letépte róluk jelentó
ségük költészetét az élet ! ... 

S ebbe a fénytelen lélekéjszakába csendOJ bele ma ts, 
mint örök vigasztalás és igéret, az apostol szava: Te prdig kis 
g}'ermek, a magasságos lsten prófétájdnak hil1allqtol, mert az Úr 
elótt jársz, hogy az 6 utait megkeszitsed 1... 

Jézus születésévet a gyermek, a mindenkori gyermek letl • 
világ megváltói gondotatának közponlja s ezé,t az étet örök út-
egyengetőivé kell nevelnünk a gyermeket. . 

Milyen csodálatos elgondolás. az emberiség meg_állói ter
vének a gyermekre bizni a blínökkel teljes lélek sorsát - nem 
kevesebb, mintha az ártatlanság, a jóság és szeretet szárnyair. 
biznók ég felé iveió repUlésUnket... Micsoda pazar megval6srrlás. 
az lsten akaratának - kiszélesiteni, a végtelenbe nyujtani, égi 
magasságokba emelni, halhatatlanná magasztositani az ember 
megjobbulásának lehetóségét - a gyermeken kere,ztili I . ... 
A gy<rmek Istennek legdrágább ajándéka, egy bimbózó él,t . 
egy új élEt, amely a llliénkhez hasonló ugyan, de amelyne'{ 
minden napja mégis meglepetés, új reménység, új csoda, szebb, 
biztatóbb elindulils a jobb, töléletesebb emb" eszménye felé l ... 

Minden "iv Unk ről leszakadt életnek clindutása egy csodál.
latos nagy igéret, amely tO.vább viszi vágyainkat, terveinket, ál
mainkat és megvalósithatatlan ábrándjainkat. ' . Aki jobb. ember
szeretöbb, tisztább leikU, ffllkOJtebb szelleoll1. .. tökéletesebb, mint 
mi vagyunk 1.. Kinek harmatzsenge lelk éből kigyfllTlláljuk jól ismert 
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Ntáinbt, ,kiről bisIrJlk. lI.;:riJ a'Z th I "ba UTeSf'bb IOSs:zaJ 
• 

több jósf.got és fUidetvitqot bint, mint. aynik6ptu nt ~ Rt-
UIk L Ez a megv<tHJs haJbilfafl'ostgárak I 
Iln l Örök laW", amtlynek utja tipegő gye"",,, WJor_OII 
ket<Utlll vnel, jlIve.dc'lje irtatlan g}ern" ",V", ~_ lelkek 
piramido éPOl fd s amel, nek $z.árnrakal nt'i"el a soha d nnn 
muló .... ,<:t<l su.11 miJZt&ium L Az ls m mrgvAIJó! gon1olatt
n,k csod.!' üJka 4> abban a halbal, U,n ~Jbe<I rejtik, h%)' az 
=b<risé6 "lel uljának egymgelőjévé, próWi jid a !!)'"u"krl .. . 
a mindenkori gyHmekd tette s enel biztosított. a ',""let b3l
halallonság!1 is !., 

A keresztény viLig IIIily csodálatos érUkktl nevez e el ka
rácsonyi a ... ,etel Onnepének I A gyermek élebe hivőj. : Slere et, 
nevelője, gondozó dajkája: az Gnfeláld0z6 éd.. anyai surdel. 
~\uJlunk s jövendőnk összekiltő hi1ja a mindenkori jelennek 
sure!el simogatta gyermeke.. Jézus jól bdla, hirde He, bogy c"k 
a suretei ... csak az ártaU", gyermek szemek leocséjén keresztül 
viLigra velődő s",reld képel megváJtani a bfinökben elmerült 
embervilágol !.. A sle,etel, amely mitliókoak sóvárgott legfőbb 

álma, korlálokat nem ismerő legsZEntebb valÓ>ág... ame y 5rár
nyal ad a szónak. szive I az érzelemnek, szellemet az é"rfelemnek_ .. 
amely naggyá teszi akiainyl, megérlővé az öazől.. amely be· 
aranyozz> a kunyhókal, napsugárrallölti be a paloták lakóloak 
szivét. .. csak ez a szelet'!f, a gyermek szivekben kivirágzott sze
relel képes ;zebbé, IOkéleles,bbé formáln i a világol !.. SzereleHel 
közelednOnk Islen lábaihoz, a bélpoklosok szlvébOl, a búa/lsOk 
tanyájáho .. az OnteItek, S Islentagadók táborához, a szenvedők, 
a si rók lelkéhez, üldOz/ltt hajléktalan l«lvéreinkhez csak a gyer , 
mek Jézus világmegváltói nagy t~nyén keresz lDl lebetséges, ki 
megértelte, hogy a szerelel a világ legfőbb lilka, mit a billesok 
biába kutatlak !... Minden rügyező, bimbózó emberélel uljára, mini 
mennyei fény vetődik az égi bizl.lás, boldog igérel : Te pedig 
kis gytlmek a magasságos lsten prófélájd'lak hivat/atol, mert az 
Ur elóll jársz. hogy az Ó IIlail megkiszilsed 1... 

A tökélete .. bb élet útegyengetöivé kell nev.lnDnk bát a 
gyermeket! .. De a tOkéielesebb élei ut jál csak azzal a szereleUel 
lehet elő készitenOnk, amely minél többet tékozol On magából a 
mások javáérl, boldogsAgAért, annál gazdagabbá len állala ahhoz 
a forrAshoz hasonlóa n, amelybc:ll minél többet meritünk, annál 
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bőségesebben buzog belOle az élet UditO vizén ... A milliók szivé
vel sóvárgott, megváltotr, tökéletesebb élet is csak akkor lesz szá
munkra "dotf valóság, amikor a gyermeket szerető szívek melege a 
vitág minden drága emberpalántáját, ártatlan galamb szlvG gyermekét 
gazdagon r,kott karácsonyfák alá fogja gyUjteni, nyelvre és val
lásra való klilönbség nél kUl l .• 

A megváltó szereteinek Unnepén, égbe szálló hitteljes zso
lozsmák, földi angyalkák énekkara meltett miliárli meg miliárd 
gyertyalángocsb ragyogó világánál örömtuzek égnek a kis gyet
mek.apróságok csillogó szemeiben. S ezek a csillogó szemek, az 
örömtől rePFső szivek arról győznek meg minkel, hogy amig csak 
egyetlen egy karácsonyla is leBz a világon, amelynek lecsUngO 
oltalmazó ágai alatt, mint Uldözött madár, ártatIar gyermek szi
vekben meg~ujhatik a szeretet, amig lesz a világon két ölelő, 
védő édesanyai kar, mely szeretettel simul gyermekére, amig ha
csak egy talpalatnyi földön is, de megvelheti Ub!t, a megválló 
szerelet, addig ne féljetek!. , . meri ez a parányi kis hely, az új, 
lökélelesebb élet megvállására elhivott gyermek-sziv lesz az a 
szilárd pont, amelyen lábál megvelve, oz ember uiiáépitheti a 
gyUlöletbe borult világot I I .. 

Islennek a gyermek-sziveken kereszta/ végrehajioli világ
megvállói lerve jul kitejezésre e gondolalokban : Te pedig kis 
gyermek, a magasságos Islen prófélájának hivallalol, mert a. Úr 
e/óli jársz, hogya. Ö ll/ait megkészilsed 1. .. 

Ma bir még szomom, fekele borulat Iakarja a fOIdet és az 
emberi sziveket, bár gyom verte fel a szeretet és teslvériesUlés 
országutjál, bár a gyGlölet ekéje szivUnk, lelkUnk elevenjébe vá
golt már s testvérgyfilölet szánlotla fel a jézusi szeretetnek csodás 
aratást igérő vetéseIt .- mégis - ne féljetek I Mert sorsunk mos
tohaságoIban, a szeretetnek elborull ege alalt is nekUnk, magya
roknak leglöbb okunk van hinnUnk, rendUletlenül, hogy az egye
temes jóság csodákat tevő ereje s a részben már megvatósult 
emberszeretet egyszer csak "ebbé, boldogabbá varázsolja szá
?,unkra ezt a fötdet, amelyen éinUnk, országhatárpk változásával 
IB, IBtentOI "ndeltetelt I.. . S ha ideig-óráig győz is az önzé. s ha 
~lbukik is a szeretet és diadalt UI a meg nem értés, e haza népei
nek szivét mégis csak az az egyetemes j6sigoll alapuló ember
szeretet kell közelebb hOlza egymáshoz, melyet szOntele" hirdet-
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nDnk s gyakorolnunk, nekUnk e föld népei OdYét és boldogs'gAt 
szolgáló szent kötelességünk II ... 

Hinnünk kell, hogy eljön végre !z idő, amikor .az ember 
az emberben megértve lsten val6ját, Ot látja majd egyik a más
ban s mint titkos céljai mennyei követél 1estvérlll öleli egyik a 
mást valamennyi! !,.." HinnDnk kell az emberben azt a rejtett 
mélységet, mely korlátokat nem ismerve, nyetvi és valtási különb_ 
ségre val6 tekintet nélkü t felépil i az örök béke városát s benne 
a megvált6 szeretet templomát ! l,.. E hit legyen a mi soha el 
nem mul 6 karácsonyi örömünk I,. Ámen . 

o 

• 
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IMA. 

Minden fakadó létnek örök életre hlvój. gondviselö Éde. 
AtyAnk I A bűnOző élet széles országutjArói egy keskeny lélek
ösvény, ma HozzAd vezette tékozló gyermekeid Ingadozó lépteit. 
Úgy sZI kadt fet lelkünkből Utánad a vágy, mint ahogy a tavasz 
ujjongó hlvó szavára hOlszú téH szendergé,éből egyszerre tör életre 
a virág I .. MegzendOI benne az élet himnusza s várja, hogy kl
teljese<ljék rajta lényege : a szín, Illat és örök szép' ég 1. .• 

Lelki szépségek tavasdnak ragyogó vlrágai. •. a hit és remény 
blmb6znak mibennUnk ls Atyánk, ha örök napunk fényforrásai -
T,feléd fordItjuk halványuló lélekarcunkaL • 

Az örök bűnöző emberélet lélekar~ára "Ivetődölf az trgalom 
és megbocsátás fénye, hogy el nem muló jóságod takarója alatt 

. megpihenjen a vergődő, bűnös emberi sziv .• .! Sztvünk, amelynek 
életrttmusát akaratod Irányit ja •.. dobbanáoában meghal s pillanaton
ként új életre kél a vágy, a remény s melynek értésvIlága fény 
és 'rny, jóság és gyúlölet, szeretet és önzés, vétek majd eget
oslromló hl!. .. at örök ember I ... tékozló flu,ágában ts megtérésre 
elhivott drága gyermeked I ... 

S a bűnöző gyermek Im előtted ál!! várja, hogy megfedd, 
ncegostorozd s aztin föl... Magadhoz emeld, hogy lelki lakomára 
elhIvott boldog, hivő sereg ujjongjon ma az Édes Atyival azoknak 
megférésén, kiket elveszItett a bűn, de megférésre hlvol! a bOn
bánat, kikben kialvóban volt a remény, • új éleire keltette a hlt I .. 

Tékozló flukki sorvadt mlbennOnk a képedre teremtett s égi 
kOldetéssel kárhoz. tba rohanó ember!.. MI. gyönyör s élv .. et 
szomj •• ajku gyermekeivé lettOnk. Pedig a gyönyör csak a szép 
test bún'lrágl • kl lehetne oly kevély, hogy magit szépnek fartsa ?I .. 

• 
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A kin. a fájdalom. a könnyhullatás a szép léleknek kincsei 8 a 
szomoruság az, amelyegyesithet minket Teveled, mert a szenvedis 
kinyita/koz/a/ds - összekDIó fondlszdl az ég és a tn/d, az Atya 
és gyermek szive közölt I ... 

Öh ha szivünk ma b~nelnk temetökertje lehetoe, ~yarló
ságalnknak magunk lehetnénk megllaztult szlvQ, mohó vágyu 
slrásól ! ... 

Atyánk, kérünk, segIts, hogy tlszlára seperbessUk lelkOokoek 
Hozzád vezetö zarándokutjót s hadd boruljon le btnnünk vezek' 
tésre, ~ vágy, az akarat: egy tisztább. hlltel teljesebb élet után I ... 
Adj neküak fölfelé törekvö lelki szárnyakat s hadd felejtsOk el 
miadazt, ami földi, bántó s ami szlvünk érzéseinek Feléd szárnya
lását megbénlthatná l Juttasd eszünkbe szOntelen az Igazságot, hogy 
kl földi zarándok utján egy 8zenvedö testvére könnyeit letörli, vérzö 
szIvét bekötözI ... ki az Oldözött elölt hajlékát megnyitja. vahhány
szor ezt cselekszi! mindannyiszor egy-egy Neked tetszö vIrágszálat 
helyez trónod zsámolyára s mindannyIszor felderOI búnözö gyer
mek eId sors. feletl elborult Arcod l .• Ámen. 

• 

• 



- 84-

ÁLLJATOK MEG A HITBEN! 

Pál t. Korinthus 16. r. 13. v.: VigydZzatok. áll' 
jatok meg a hi/ben. legyefek férffak. 
legyetek er6sek f 

• Vigyázzatok! álljatok meg a hitben!.. . legyetek ferliak. 
legyetek erósekll" Mint haldokl6 édesapánk egyetlen, drJga örök
ségű hagyakozása döbbenDek szl 'ünkbe e szavak. A sziklaszilárd 
férfias bItnek, meggyőződésnek, el,hűségnek - a gondolat gránlt
jába vágott végrendelkezése ez! Drág. örökség, amelyen, mint kő
szlkláD épülhet fel egy nép jelene és boldogabb jövendője I Ragyog6 
e.zméDyek gondolatlobogója ez Ige, melynek lenyűgöző h.lása 
alatt úgy érezzük, minth. Isten kezünkbe adta volDa a lobogot, 
azt a sokat tépett, sokat hányatott, sokszor sárral megdobált hi
tünknek, elvhúségünkD.k, kulturáDknak védelmi lobogóját, melynek 
zászl6vlvőjéut ol órára az isteni gODdvlselés minket jelölt kl I .•• 
Ez áhltalszentelte óra kivételes boldogsága megfogj. szlvDnket, hogy 
a közös szent Ugy gond,lselésémk erős elh,tározása egy táborba 
gyüjthetelt minke!. .. veszélybeD levő egyházunk, hltünk, kulturánk 
hajójának ,okat háDyatnt! utasait, kormányosal!. .. 

Ha valah, szűkSég volt egyhá unk tagjai között a Usd. uni
tárius öntudat, szellem és elvhŰSég ápolására. .. ha valaha szUkség 
volt, hogy kulturánk, drága anyanyelvUnk élö fálánkszjaként, miDt 
az erdH fal, egymást védve, egymást támogatva kéz a kézben, fér
tlas elszántsággal haladjunk életutunkon, erre ma sokszorosan szllk
lég vaD, szükség önmagunkért s a szent Ogyért, melynek szolgála
tában állunk II .. Társadalmi élelünk mal alakjában Izz6 lávafolyam 
lelett járuDk. Ég a t.laj Ingadozó lábaink a lati. Kl merné tagadni, 
hogy az emberiség beteg, nagyOD beteg? I Ez a beteg lelk ű, os8ze-
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l uzott szlvű emberiség ma egy óriási slDrnyszUlötthDz hasonló, 
melynek feje. mint az érlelem és tudás székhelye - a tudomány 
szédUIetes, csodákkal határos vlvmányainak megfelelően óriási _ 
de a test tObbi része, a sd v, a lélek székhelye, hltéletDnket jellem
zően satnya, csenevész I ... S ennek a tátongó lélekürnek természetes 
következménye, hogy szélsöséges vallásos eszméktöllzzó az em1)ert
ség hitélete. S ez a széls6ségekben megnyilatkozó hitéletI válság 
_ részbea - az emberIség érlelmlsége egy részéaek megdObbentő 
vallastalanságában ... másf,lől a gomba módra gyarapodó, a mlstl
clzmus homályába burkolozó s fOldalatti kicsapongásokban tobzódó 
szekták féktelenségel ulján éli kl magát I ... 

Recseg, ropog vallásos élelü.k prokrusdesd ágya s a betege
sen duzzadó lelki energIák levezelő utakat keresnek maguknak, 
melyeknek legtöbbje természetesen szélsőségekhez vezetnek ! ... LelkI 
éleiUnknek e tálongó meredékjel szélén, mInt élol tilalomfa, á ll előt
tUnk.. . mInI legdrágább eszményeInk védelmére hlvó harsona, zeng 
felénk a szózat! • Vigydzzatok I AI/iatok meg a hitben I Legyetek 
férfiak, legyetek erősek ll ... " • 

Vigydzratok! dl/jatok meg a hl/ben 1... MIntha tarka vIrágoS 
rét ragyogó szl,- és lllalpompája borulna a lélek ut jaIr.... mintha 
a szIv vérének minden csOppjéll mennyei fény sugároznék át, ha a 
hit csodás mezőIre vezetnek gondolataInk... Édesanya csókjában 
fogant szentség, virágba borult lélek zsenge gyOmölese, áhitatban 
megfOrdött stiv menoyel harma la, dajkamesék álomvIIága, tuIvIlágI 
fény, lelkI eljegyzés .. mindez egy bokrétába kötve: a hit klteljeaU
lése I .. . ValamIkor édesanyá'nk hite töretlen, ragyogó és meteg volt, 
mint a löldre merőlegeben tűző nyári napsugár. GyermekeIk e hit 
emlőjén növekedtek Istennek magasságok felé szárnyaló, engedelmes 
cselédjeivé, " Apáink halálba mentek a hitért s az út, amelyet annak 
védelmében tapostak, sötét börtöncellák mélyébe, bitófa alá, vagy 
máglyák ra vezeteU, hogy bennOk, általuk a nalkban ls, mIndhalálig 
tovább éljen: a hit! 1. .. 

A hit erö volt a küzdelemben, sz.<retet a csaUdban, bizalom 
az adott szóban, leJktlsmeret szava az jgazs ~ gbaD, haség a barat
ságban, örködö szem alélekl jszakában ... Umpás, Orök Igö fény 
volt a hIt s ld szavH . követte, útja a csillagokba vezetett l ... S az
óta? I ... az ap~k italban, mibeDnUnk, mintha meg6Z~gyenDJt volna 
a rlgl, töreU.n hit I ... A hit, amellyel mlrtirjaln~ v'rok tékozJisa 
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árán ls ol orokéJetre keresztelkedtek 1... Hol vanaik a régi hit nagy 
d,,16vivöI7! ..• Nem gondolok b1lilnk Ilnglelk' lejedoJm1re, a nagy 
Di"jd F.,.JJCre.· hl .. a vUl gDak csak ellJ David Ferencet adolt 
vé .. ete I ... De hol vanaik az OrOkh.g)'6k, a D.g)' jóltevők , a 
lemplomépllő pitroDusok, a söv ' nyböl, vályogból a kullura t.mplo
mait Iskolákat é-Jetre hivő, zsenge, bam\llt' arcu" töretlen vUtu Ilju , 
6riások ? I ... Hol vannak l névtelenek... a győztes, diadalmas hlm 
hlvó sereg 7 I ... akiknek toreUenOI, minden klsértJsse.l szemben ls, 
sdkJasz1Jlrdan kellene áUanlok : a hitben I I ... 

VIi)' meg vannak taJán s jlf .. I, "alóka k :plelet n. maslggá 
sorvasztott! a hU tevékeny élei ének győ.elml zajit... s a temelöl 
halotti csendben Indul tin a. éjet és sorvasztó mozdulatlanságnak 
tetszik mlnd.n, ml hit, cselekvés, Izz6 akarat és törh,teUen eró?1.. 
Mert miért e béoltó némaság, megdöbbentő temetBl csend? I ... 
VallJ szélcsend "0Ina a tevékeny, diadalm •• alkotó m4nk. ,.Ihar. 
elött? ? I ... Nem I nem! minket ne csaljon meg csalóka képzeleti .. . 
Hltünk - vaUjuk be - ma mir nem • győzhetellen, a régi I I •• , 

Út .. éll virággá halványult n,;r a hUUok, mit régen nem 8z1-
vUnk. lelkUnk élén, tUlhelyén meleag.tUnk, de sokszor durván ke
gyetlen,,1 v,~ggizolunk •• enliég .. arcAn. Olyanok "agyunk, mtnt 
a tarka virágas réten bolyong6 kOnnyelmD kis Il'yel mek, aki játékos 
kez(v.1 kOnyOrtelen,,1 szakl!ja le a rf t csodas lfIatu es szinti vlrá
gait, nem tOrödve, hogy mindenikkel egy· egy pomplló, érző vlr;g
életet semmIsIt meg .• csakhogy ml tudatosan, könyörlelennI, a sziv, 
l lélek ragyolló virágain. b1IUnkön gázolunk kere.2tul! I." 

HItDnk ma már nem egy Uborba tömOrltő élő szimbolum! Ne,n 
nagy teltek re hlvó zengő harsona... nem a sötétségben ts Uklya
kwt "Igyuló égi iény". nem riadó kürt s becsUlelzlszló, mint volt 
valamikor régen - hlnem halvány fénye, elhaló, gyönge rebegé.e 
• rial márllrokat teremtő nlgy hitek nek ! Testvéreim I , " \Iig)'dz
zatok, emeljittk magasra hit/Ink draga lobogóidt s álljatok mfg, 
rtndilletlemil mlndhaldlig: a hitben ! i ... 

Álljatok meg s legyetek férfiak, legyelek "ösek nem,,1i érlé
keink védelmében 1. ., Nemzeti törlénelmlink hllhatatlanjainak ragyog(\ 
arcképc8Irnokából, mint a törhetetlen férHas eri;, megalkuvás nél· 
kUli jellem s nemzeti eSl.ményel l' rt lobogó, lápgoló magyar lise-ronek 
bronzba OntölI slobr. áll eiöttilnk Wesselényi Miklós br Egy rv
ez.red slabadsdgra való törek {~sének 1~I.ncolt lelkIIsmerete Undo-
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zol! túlfű töl! szenved/ lyes, 'g/ben. Erdély s a magyarság Imádni! sza
bads~gJ nak félelmetes rajongója, kinek válla, szive, lelke Erd Sly SOrs it 
hordozta drága teherként. Az üldözött, sulmüzött é, sajlt gyermek/töl 
is megfagadott drága magyar anyanyelv rettenthetetlen z~ szl6vivöje 
volt mind hal IIg 1... A töri/nelem lanusága szerint .. t alIzadó 
tltánt 11. József császár bör;önbe vetette. Ott sorvad Kuf,teln föld
alatti börtöneiben még, a mir öt esztendős rab 1... Öt, de milyen 
borzalm.s, örökki val6sfgba nyúló öt év I ! ... S a pokOli rabs4g öt 
éves örökkévalóságába egyszercsak, mint hófehér békegalamb, száll 
be a vasrácson az eszményi feleség Imádságos kezévelirott drága, 
Illatos levele ... a várva.várt, sóvárgott, megváUó levéli I ... Ám, de a 
minden földi kincsnél drágább lev / IDlenet blrtokUs'nak nagy 'ra 
van I... A börtön laPhoz láncolt öt esztendős konok rabnak, a ret
tenthetetlen Wesselényi Miklósnak, meg kell végre egyszer hajolnia, 
köszönetet kell mondania a kéznek, amely n.ponkénl kezére rakta 
a bIlIncset, de amely ma egy érte remegő szIv szeretetének ar.ny
virágát, a drága feleség kezével Irat! levelet nyujta feléje ... 

A rab 511ve, mint űzött vad, megtorpan ... csak egy .köszönöm" 
szó s öv, a legdrlgább kéz irla üzenet. .. Lelke rövid, de szörnyU 
luslval vivódik • . lehajtja töviskoszarus kODak fejét .. S Im bennt a 
sziv tirkos rejlekét felnyUja egy parányi láthatatlan égi kéz, bogy 
puha, meleg képzelethullám simUsa le a zordon homloko!. A tudat 
tarka szlnterére ráhull egy rózS8szlnú, szlvárványszőt!., álomszerű 
lepel s mögötte egy bűbájos kép.. drAga CBalldl otthon puha, me
leg fészke s benne párja a boldogtalanul boldog márIIr feles /g, a 
zsibói vár drlga .n.gyasszonya· ... 1 Körülötte, mint pajkos tDndi rek 
jalszadaznak göndörlUrlU gyermekeI... Az Ides oUhon hivja. várja 
8 követn!, mInt arany szárnyu csodás lepkét a zergelJbu gyermek 
vágya". de egy öntudátlan mozdulat s a puhaszöv lsű ábrándképek, 
a drága varázslal egyszerre eltűnik s a ragyogó álomvilágba belép 
a durva valósag : a börtön s az öt éves rah földalatti szenvedéseI
nek szörnyU borzalmai !... Szive a ragyogó álomkép varézsa alatt 
megkönnyebbUI, feiszegi büszke fej!!: .megalázá •• árán nem kell 
még e drlga, meg váltó levl lUzenet sem, mert Wesselényi Miklóst 
szenvedni meglanltbatjak, de meg nem törhellk soha' I I ... 

Tudunk-e ilyen félelmetesen, megdöbbentően férfiasan erősek 
lenDI nemzeti értékeink s a drága anyanyelv védelmében, Testvéreim? I 
Megér,tjUk·e .. nyelvében él a nemzet" szánó Igének szfvbemarkol6 
nagy valós.igát, mit valamikor a "jelen"-het hasonló kultur-venéJy 

• 
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énése azDkségszerúen hozott életre ? .. Meg~rtjük-e, hogy a magyar 
Géniusz e ragyogó gondolat-virága nem jiték a szavakkal, kacér
kodas a gondolattal. nem kényelmes nyujt6zkodás kulturánk, nyel
vOnk veszélyenklvOJlségének boldog tudatában... még kevésbb! 
puszta honfIul frázis, aminek ható erejét a visszaéUssé kcptatott 
gyakori basznilat meggyönglthet s a hilkrajcJ ros hazafiság olc,ón 
cégéreztethet - hanem öntudatos j lUsloglalás, a heráklesi váló út 
vagy-vagy elbaUrozáso • . . kisebbs ' gl éleIUnk szörnyO mementó. ja, 
hogy élnOnk, mint nép, csak dr4ga anyanyelvank, kullurJnk, nemzeti 

. értékeink áldásain keresztUliehet - azon kivül ránk csak a pusztu!!s, 
a dicstelenül .dlcső balál" várhat! !... Mert a magyar kultura és 
nyelv iebet a szivOnkt81 távol érző idegenek számára kényelmes 
megpibenés a szavak é, melódiák muzsikáján, könnyU fajsul)ú 
bangulatok habzsoUsa az érzelmek ezer szinll skálájln - lebet 
vidám kacajba fullad6 dárld6 a felszínes, csak pillanatnyi hangula
tot keresők számára •.• Lehet vérző alany a kákán is csomót kereső 
mükritika s patópálos nemtörődömség kielégnI ' se, a közönyösök 
szemében - de mindezek felett minden magyar ember szá
mára leonIe kell egy olyan drlga ért iknek, melynek videimét ha 
könnyelműen feladtuk 1 ... akkor feladtuk nemzeti életOnk szaka/ gle
tének fillve őrzött legdr4gább darabját, hogy utána rendre dobra 
kerOljOn a többi i.! ! ... 

Vajjon pusztul6, vesző nemzet történelmének ulols6, hősi fel
lobbanásoként, drága anyanyelvOnket átddjuk-e dönglcs' lő m<llDek, 
énekes madárnak, virágok , óhaj ának, eget-földet ráz6 mennydörg 's
nek, enyhe szellő suttogásának, erdőrengetegek zúgásának, clkáz6 
villám fényének, csermelyek csobogásának, temető cseDdjének B 

mindennek, mibő l édessl ge, ereje, fénye, zengő muzsikája, bObajos 
varázsa és szivünkhöz nőtt szentsége vétett, hogy helyettOnk védj ,k, 
óvj ik, csókkal simoga~Sák - vagy pedig f ~rHasaD, erősen meg
védjnk mindhatállg mi II 1 ... 

Hltnnk, anyanyelvünk, mint két csod ls fotyondár, öleli át 
eg!sz életünket. Az egyiknek gyökere lelkank ahlt.léból ... a máslkt 
salvDnk 'véréből táplálkoztk. Az egyik élelünk szlne... a másik an
nak illata s mindkettő egy közös sziv vérkerIngésének forrásából nyeri 
győzhetetten erejét ... ÉdesanyjUk is közös, egy és elvl laszthatatlan, 
neve:, Erdéty I ... A sziv dobban Isa is ugyanaz s örök Intő szava : 
V/gydzoIJtok, dl/Jatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek 
""mutl érlékeink védelmében mlndhaldlig I :. . A men. 
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• 

A NÖ' ESZMÉNY. 

Mózes I. k. Il. r. 18 v. : Es monda az Úr 
Islen: Nem jó az embernek 
egI/edül lenni, szerzek neki se. 
git6 társat. hozzd lllól .. 

Csodás keletnek pazar fényözön e, mint lángoló aranyzuhatag 
ömlik át az Éden-kert dús lombozatú fái között... A levegö 
ezernyi nehéz illatok kincsétől terhes... megs,ámlálhatatlan ra
gyogó madár-kórus, mint a teremtés dalszimfoniáia tör az ég felé, 
honnan ihletét vette. Mintha minden az elsö életrekelés ujjongó 
örömét hirdeiné. Tombol a természet szive ... zengenek a bércek ... 
Istent dlcsőitö himnuszak Ulnek ki a virágok kelyhére .. a boldog 
élet diadalmas mosolyától roskadoznak a fák ... s a fUlemilék tul
áradó érzésuktől meghasadt szivuket s csodás d.luk elnémult, 
kettétört lant ját helyezik lsten trónusára, köszönet-áldozatul : a 
létért, az életért I .. . 

S a ragyogó szépségek fényzuhatagának, illatárjának le
nyUgözö terhe alatt ott ál az ember, a férfi, kit az Isteni gond
viselés a földi értelem első fecskéje ként hozott a világra ... Réveteg, 
ijedt szemekkel bámul a s,ámára nagy ismeretlenségbe. Tekinte
tével mohón issza be a természetnek ezernyi csodás szépségeit 
s élete mégis - a teremtett világ pazar gyönyörOségei mellett is 
Ures, sivár s árva életének nagy miért-je megsokszorozódik egye
dUlvalóságában I... Nagyárvaságában elfogja valami olthatallan 
vágy, Izzó sóvárgás valaki után, akivel megossza az egy,dUllét 
stvárságát, aki felfogja a testvértelen ember slivének vonzó erejél 
s hft támasza legyen nagy ugyefogyottságának I... . 

S megjelent a fOIdön az első nő, az első asszony. mmden 
férfi álma, sorsa, öröme, vagy tragikuma ... S ime a férfi számára 
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új, /né/yebb t.rt.lm.t nyer az élet ..•• z etső h.mlslth.tatlan öröm 
boldogság. kinl az .rcár.... új vágyak ejtik rabul szivét, csodás 
szinek illatok, d.llamok röpködnek a légben s .z élet kérdőjele, , 
nagy miérlje - felkiáltó jellé lesz a férfi számár. - s e felkiáltó 
jel - kell-e mondanunk - a nó, az asszony, a férfi örömének 
és bánatának hdséges oszlályostárs.1 1 ... A férfi árva, testvértelen 
életén kiteljesedet" a Teremtll csodálato. gondolkodás.: Nem jó 
oz embernek egyedül lenni, szerzek neki segiló tdrsat, hozzd ilIótl .. 

Szent igénk alapján próbáljuk megrajlOlni • nól eszmlny-nek 
kél tipusát •..• kik betölthetik • férfi szivének társt.lan életében 
álmodott vágyát s akik méltó kOzdő társai lehetnek. férfinek 1... 
AI/jon elótlünk a lány és az asszony eszménye! I 

Ha • • ma" való életének fehérimás lánykezekkel megIrt 
meséskönyvében kezdenénk lapozgatni, rélztvevő szomoruságg.t 
kellene látnunk, hogy abban sokkal több • komoly gondokkal, 
késő éjjeli órák virrasztásáv.1 és könnyhullalásáv.1 megírt sötét 
lap, mint 'z ifjúi gondt.l.nság könnyü kezével beirt napfényes 
old.I ... Csodálkozv. kellene látnunk, hogy. v.l.mikor s m. is 
sokak számára játszi könnyOséggel megIrt meséskönyv már régen 
• komoly tapaszt.latoktól. szertefoszlott álmok, csalódások terhé
tOl rosk.doz6 élet· könyvivé súlyosodott átl... S ez .z életkönyv 
a ragyogó ldnyeszmény elhalványulásának szomorú, beszédes bi
zonysága I .. . Mert megismerjük belőle a mai nehéz élelgondok, 
változott viszonyok sulyos szociális problémáinak terhe alatt ros
kadozó új ldnyt/pust, .kinek Slivárványos AbrAndjait, . szInes AI
maII könyörtelenOl kikezdte az éle!. .. kinek szivéről régen lekopott 
mAr a rózsaszinfi vágyak csillogAsa .. lelkéről az erény, az Artat
lanság hamv., himpora s kinek fehér lányszobájáb. betolakodott 
már a bfin, mert a lány élete virágsors, könnyek permeléjével ön
tözött örök vágyakozásnak beteljesOlése, vagy lassu hervadás, -
ma inkább, mint val.ha - reménytelenebb boldog élet utAni hiú 
vágyakozás most inkább, mint bármikor I l... De legyen a mai 
lány sorsa bármilyen vigas2talon, szfvében az örök lányeszmény 
tényét elhalványul ni - lelkéről a fehérséget lekopni nem szabad 
engednie soha II... ha nem akarja, hogy azt a bálványt, mit a 
férfi a lányi tisztaság, erény és becsUlet örök .,épségeiből alko
tott magának. a porba dOntse, sárba tiporja I 1. .. 

Meri, aki a férfi szivét rabul ejti s életének mély tartalmat 
adhat, nem a kOtló szepe s minden bd/ok Ilnnepelt királynője, 
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nem a hódolók és bárnulók nagy táborától körülrajongott dlvat
model, nem is a könnyil Jojsulyú nő, ki e/odia lelke virdgdnak 
érintetlen himpordt J ... Hanem az örök eszmény. kinek áhitata a 
hajnali virágébredés harmata, erénye a rezgő olajfák balzsamos 
illata, szerelő szive rejtett mélységek . drága kincse, melyért érde
mes, ha kell, életet is áldozni.., ki hit és jóság, erény és tiszta
ság, szeretet és önfeláldozás, irgalom és megbocsMás... lelki szép
ségeknek csodás örök igérele, miket lsten nem léha tékozlásul, 
hanem a nő halhatallan értékéül adott a világra I i... 

Le:kUnk takrén megjelenik a nőis!g hótiszla eszménye a fe
hér lánys.obák rózsaszinü ábrándjainak boldog királynilje, 8 hús 
és vérbe 011011 üde liliomszái... az érintetlen, ártallan leány .. U 
bai ugyan e bűnös földbe gyökereznek, de fejének hajkoronájára 
mIntha a hajnali csillag ragyogó fénye ült volna fel az ártatlanság 
diadémjául, Lelke az áhitat harmatának megszentelt kelyhe, szive 
rózsalugas, amelyben hófehér vágyak s a tis,t. erények bonto
gatják szárnyaikat. Szeme égi tótu kör, amelyben a folInélkUli 
tisztaság naponként megnézi magát li... Ilyennek álmodjuk az esz
ményi lányt.. a leány ideáli f. .. 

Ez az eszmény, klt követni érdemes s önmagán kiábrázolnia 
minden lánynak legszentebb kötelessége ... ki egyedül töltheti be 
a férfi szivének álmodolt vágyát, olyan, mint a napfényes domb
oldalon bokrok tövében szerényen meghúzódó ibolya Illata, amely 
elreitőzve is vonz s ha árnyékot is vet reá a bokor, élete még
sem fénytelen, mert az önmagából kiáradó fénysug.ár: a hit, sze
rény"ég, erény, becsUlet maga körOl bevilágltja azt a kis kört, 
melyet egyéniségének minden drága értékével betöltenie : isteni 
hivatás I .. . Ez a csodálatosan szép, vonzó lány-esz.mény, mintha 
mindinkább elhalványulóban volna I ... Mintha e legféltettebb kin
csUnket is kikezdte volna az élet, a bűn, alélelmetes erény
kaszá •• a lány becsUletének kaján .lrásója II ... 

Az égi tájak beláthatatlan mezőin, a mennyei kertészek egy 
csodaszép fehér liliomokkal teleUltetett kertet ápolnak... Minden 
földi lány "Uletésével egy új, pompás fehér liliom bontja ki kely
hét s valahá.nyszor az élet mámoros tavaszának perzselő szenve
délyében ill, e földön, egy-egy lány szive a kárhozat láng/ában 
elég s lelke, mint dérforrázta virág, lehervad - ott fenn e lány 
liliom-testvére hervad el örökre II .. S ez égi kertek Jiliom erde-
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jében. minlha mind kevesebb és keve.ebb illatos liliom pompázna 
s annál több hervad el Idő elől!! ... 

A tiszta lány eszmény-válságának, elhalványulás ának meg
döbbentő felismerése, mint a világ szépséges lelki ábrázatára 
vetődö fekete szennylolt, mint eget-földet rá,ó sikoltás, kell figyel
meztessenek: mentsOk, védjU'< meg az elkárhozás elöl az esz
ményi lány,ág becsOletétll .. 

Havasigyopár virágzás kell legyen a mai lány élele I... A folt 
nélküli tisztaság méUóságának égiekkel ölelkezö magaslat4n, fllnn 
a csúcsokon, közelebb a hit örök forrásaihoz, az eszményi lány
ság csodás fénykörében szikla talajba gyökerezve bár, ha kell, 
mindhalálig dacolnia kell a viharokkal ! I Mint havasi gyopáron a 
hamvas. bársonyos fehérség - úgy kell kiteljesednie a lány 
egész életén - a belső lelki fehérség"ek, az érzelmek tisztasi
gának ! Csak Igy lesz az a bűvös vonzó erö, amely, mint meg
közelithetetlen csúcsokon rejtözö havasi gyopár a természet hódo
lóit - úgy vonza magához a lérfi örök eszményét II 

Az eszményi lánysá. nemcsak külsö disz, hanem elölegezett 
ajándék... nem örökség, amelybe beleszUleliink, hanem drága 
kincs .. a megörzöll tisztaságnak, a vérpiros szenvedélyek hó
fehérre vezekell vágyainak, IeiojtolI indulatoknak, elsirt bánatok
nak, minden földi kisértéssel szemben mindhalálig védett lány
ságnak jutalma ... égi korona... melyet megtarlani kötelesség és 
dicsöség, melyért küzdeni boldogság s elérni mennyei öröm II... 

"Meséskönyv az asszonyi é/~I, amelyben hol kicsinylIve, hol 
nagyilva, hol szépilve. hol el/orzi/va kapják a nők az élelel. Min
denl titkaiva, rejtegetve, fályolon kereszIllI szúrve, szitálva kap az 
asszonyi sziv .. • Meséskönyv az asszonyi élet... Egy irónönek e 
bájos, csodaszép gondolatvirága jut eszembe most, amid ön az 
élet ragyogó meséskönyvéből életre akarom hlvni a nöt az ezer 
titkok, rejt.1I drága-kincsek bUszke, boldog biriokosá!.:. az asz
szonyt, kinek sZlve százhúru zengő hárfa, dal és sIfn, illat és 
napsugár, fény és árny, rózsa és tövise. boldogság és csalódás. .. 
kl. mmt örök eszmény. hiv és csalogat, rombol és épít, felemel 
é. mélysigekbe taszlt, ki szerel, majd féktelenül gyűlöl, ki örök 
szépség és kárhozat !Oo ' MIndez egylittvéve a nö szive .. a férfi 
sorsa ~gbe nyuló csodás CSÚCS .. . a féJfl vágyainak, nemesebb esz
ményelDek örOk vonzó freje, nagy célokj elha'érozésok sarkalója .. . 
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orörubtn, szenvedésben a férfinek fele szive, fele lelke. . hüsfgea 
hItvestArsa t ... 

Az asszonnyá-avath ilten teremtO kezének a {dnysdg 'Sz
mény/n keresztDlYltt utolsó slmttá.a ., kltcljesUlése a nóiség cso
dás titkának ... megkoronázá. a a bimbóból pompás virlggá feslés 
nagy misztériumának. Ábrándok megyalósulás" titokfátyolok fel
lebbenése a nagy Ismeretlen misztikus arcáról. Szentséges oda
adás, eljegyzés. elkötelezés, hOséges szolgálat, a lány tleténél 

• löbb, mélyebb, áldozatosabb és tökéletefebb életforma megvaló-
sltájlára. A. eszményi lányság heroizmusának égi jutalma nyer 
kifejezést az eszményi asszony megvalósulásának boldog lehe
Jö.égében r •• 

Az asszony, aki betöltheti aiéIfi szivének társi. lan éle~ben 
álmodott vAgyát s ki hOséges kilzd6társa lehet a férfinek, nem 
csupán a forró, nagy szerel mek asszonya, hanem az 8 csöndes 
vesztatOz, önmagát emésztő rnécse~, amely fényével, ha kis tért 
világit ls be, de azt az önfeláldozás hősi elszánádval tes"l. Az 
asszolly életében az érzések - tn iként a lány szivében - nem 
csak szinesednek, hanem elmélylllnek. Havasi lengers.em az esz
ményi asszony szive. amely, miként annak kristálytiszia viz., a 
nyugodt zöld, vagy !Ide kék szin mé'ységeit tllkrözi vissza, "Igy 
az asszony egyéniségének a hitvesi hOség, önfeláldozirs, tisztaság 
és a házi hizhely iránti megbecsUlés erényei l kell magából 
kisugároznia I .. 

A p"jlás· szerelmek, próba· háza"ágok és a leányasszonyság 
szomoruan mcgszégyenitö divat jának korában megbecsUlhetetlen 
jelenlO,ége van az eszményi asszony lelki ~rtékei védelmének ... 
A hityesi hOség, a családi tazhely önfeláldozó védelme, a gyer
mekért vAlIaIt márliromsAg nagy elkölelezése, az édes otthon, a 
pilha családi fészek melrgségének blzlositása, a hitllllség, a nem
zeti öntIIdat mélysége, mt~d· mind olyan drága értékek, melyért 
egy élelet szentelni, feláldozni mily felemelő, milyen csodálatos 
hivatás II ... 

Ez 8z eszményi asszony-tipus, amely nem egyes asszony.ink. 
nak, de egész nemzetUnk drága asszony- társadalmának jeJlemz6 
sajátsága, volt a I1lttltban 2Z a sziklafal, amelyen egy évezred 
minden megpróbáltaMsa, vésze-vihara, kishItlIsége megtOrött. Ez 

asszonyi sziv voll az a csodálatos lalaj, amelyben a 
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reménylelenségek lövisei kOlUI is kivir~gzoll az Orök bizakod~o 
soha nem hervadó virága. Ez az a .... onyi lélek voll az a pelik~n 
kebel, amely önvérének tékozl~sa árán is új meg új törhetetlen 
hila nemzedéket nevelt fel a jövendő szAm~ra I ... Önmagát 
tékozló örök termő galy volt asszony minden időben, 
amely drága gyOmölesök áldott lerhétől roskadozoUI I ... 

Egy boldogabb jövendőbe álmenteni a sivár jelent, ma is lU 
asszony legszentebb hivatása. Biztositani a 

_ jövőt, bizlatást adni a csOggedőknek, a 
ségével biztos otthoni leremleni a a 
női szív csodálalosan finom megérzésével áthidaini a Ori 
acéllalannak tarlott élet mélységei felett - ez az évezredes _ 
_ asszony eszményi hivatása!.. Öh járjátok be. mint őr
angyalok, a fájdalomnak letarolt mezőit s a szenvedések tövisei 
közül fehér-imás kezetekkel szedjétek fel a reménység, hit cso
dálatos ilIatu virág-bimbóit.. puha kezetekkel simítoátok le az 
életig~ban megfáradt férfi homlokáról a gondnak, bánatnak redői t 
s legyetek számunkra az a drága házi ollár, melyhez pIhenni, új 
hitet, reménységet merlteni mindig visszatérjen a megpróbáll, csa
lódott szívű ember: a férfi II .. , Ámen. 

Fodor lmr~ Gy:;rgy 

• 
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A MI TEMPLOMUNK I 

Királyok I. köny:e. vm. r, 13. v. : N0911 8t"oTgal· 
malossággal épiteUem lak6 I-:(d%of 
Néked. ollJ helyet. melyben ö'ökké 
lakjál l 

• Valahányszo, a templomot nézem, lelkemet ,demelkedni 
érzem.' Mert minden templom megkövUlt áhitat ... Némaságban is 
beszélő ima ... SzivUnk fUkrére rajzolódó felkiáltó jel.. . Örök ég 
felé törő zsoltáros melódia I 

De ez a templom sz.munkra mindezeknél több, mert ez a 
templom a mienk, a mi Istent kereső, sóvárgó vágyunk hozta 
életre I ... 

E templom története egy darab történelem I Fényes tükör
darab, amelyben világosan látható az igazi ember arca, a na~yra 
hivatott, lsten képére teremtett emberé I Történelemdarab e temPlom, 
a szUntelen folyó munkának kőbe testesUlt történelme, 
s himnusza az égre törő hitnek, a minden gyfilöleten diadalmas
kodni óhajtó emberszeretetnek, amelynek szárnyalását nem hat4-
rolhatják kUlönb!)ző hittételek és nemzetiségek kortátai . .• mert 
e templom története: egyetemes emberi tilkDrda,ab ll ... 

Minden templom egy-egy szimbolum is, a hitnek kőbe vé
sett szimboluma, amelynek épltlije a szDkség, nemes versengés, 
a gazdagság .. De e hajlék több annál, mert ennek alkotója a 
s,Unteltn folyó munkásszeretet heroizmu.a, az önmagát tékozló 
csodilatos áldozatkészség t . • . SzDletését, mint hajdan anázáreli 
gyermekéi, forró vágyakozás, Izzó sóvárgás előzle meg.. BOIcső
jénél ott virraszlott az érle aggódó szerelet ... ápolta az egymási 
felUlmulnl kész nemes vetélkedés s megvalósitotta a lOrheIellen 
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akarat, az összetartás mindeneken diadalmaskodó győzhetetlen 

erejell •.• 
Testvéreim I Ti csak a puszta, életlelen anyagot látj~tok e 

falakban. De számunkra ha szlnaranyból volna, akkor se lehetne 
drágább, mert téglái a mindennapi szükOs kenyérnek m. gvont 
darabjaitól tevődtek Ossze s vakolata minden homokszemjének 
Osszetarló ereje, az érte hullalotI OrOm- s bánatkOnnyek, küzdel. 
mes veriték s a mag" Déva vár kölömbjeit összelarló KömGves 
Kelemennék vére! I .' 

Ha zengő szavu kOllö volnék, hőskölleményt imé k e gyüle
kezet egyszerü, szürke, robotos tagjainak teljesitményéröL,. de Igy 
csak rideg számoknak lehetek krónikása, de amely számok azon
ban nekank mindennél ékesszólóbbak, mert e teljesitmény már 
nem áldozatkészség, hanem a vértanuság határát érintő heroiz
mus 1... Végig nézek a megfáradt, jól ismert arcokon, akik együtt 
küzdötték velem e nagy munka harcát s úgy érzem, mindenik 
szive egy· egy drága szelence, amelyben az áldozatkészség illatoS 
olaja ég ! ... Ha beszélni tudnának e falak, ha megszólalna felettünk 
a néma bolti v, alatlunk a hideg betonlömb, .. mennyi izzó sóvár
gástól, egymásra tal áll örOmujjongástól s az emberi szeretetlenség 

,és Onzés irigy szavától lenne hangos e hajlék! 1... Bár hullatlunk 
néha nagy ritkán örOmkönnyeket is s a végzett munka felelt ér
zett boldogság itt-olt megcsillant, mint örOmvirág a nagy kietlen
;égben - mégis - legtöbbszOr elhagyatva, úgy éreztük, mintha 
a reménytelenség kopár sivatagján el kellene vesznünk Sokszor 
úgy tftSzelt, mini ha az emberi ré~tleQség fagyasztó szele ki
szikka;ztotta volna reménységünk taiaját! !.oo Sokszor azt kellett 
hinnünk, hogy szegénységünkben csak könnyeink által vlgyunk 
gazdagok, melyböl bármikor pazarul tékozolhatunk !!... Mégis 
nyolc év álma!. , nyolc! de milyen kOzdelmes, hosszu év vágya, 
reményséle, aggódó szeretete, ime, testet OltOtt l ... Án a templom, 
~mely az .. Egy lsten tiszteletére·, a hit és emberszeretet hajlékáúl 
epOIl 1924-28-ig, s ma örömkönnyek harmatozzák tele! !.oo 

. Van a szivnek a léleknek néha tuláradó érzése, amikor' 
• • 

mmt a gátját törte zuhatag, úgy ömlik el egész valónkon valami 
forró melegség, amelynek izzó hevében eltikkad a szó, erőtlenné 
lesz a gondolaL. Ehhez hasonló melegség járja át egész val6n
kal e pillanatban .. Mtrl m'nlha mosolygó angyali gyermtkrtjtk. 
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MnllloS,. szomaru özvegyi arcOk, s 8 munka e18g'totl h~8einek. a 
szomoru ság örök ~nekesclnek felragyogó arca ... egy egész gyllle. 
kezel lelki Hlkörk~pc jCIf" IIIl~ IICk meg el6t1em, ha ezt a drága, ma 
rC1UVllMs LIIalI álló Istcn haj lékát nézem I •.• 

E templom egy biztos part, amelyen a hulUl11hányta deszka
szn l, II vC IJzcnd6, bujdosó lélek megpihenh et. Egy horgony, amely
lyel II szenvedő, viharverte ember kikoth t! t 1... A szeretet és jóság 
emelle sziget, amelynek v~dell11c aloU az elgyötört, agyonhajszolt 
emberélet arcán - ft halál Iwpuja elött 1llég egyszer feldcrtllhet 
IIZ 8Z égi mgyogó fény, alUelyben az önfelá'dozó szeretetnek s 
/Izoknak arca tllkrözödlk vissza, kik e templom köveit élcire 
II lv ták II 

A pnszta, élettelen falak állanak lIIór l!., Az emberi csodála
tos ~Idozatl(észség, tudás és munkll a rideg anyagból maradandót 
alkololl, dc e falllk"t ~Icllel csnk a sziv, • lélek örök talizmAnjai: 
ti hit, o világot 1l1rgvnllalli hivatott szeretet és humániz11Ius tölt
hetik ki csupÁn I Lelleinek márványból/l fal nk, alkothat az épitő 

mOvészct bnrmily I'emcklll iivet, dc ha II falakat a hit. a szeretet 
és II ti szt. erk1llcs vágya ki ncm 10llik, élett, len, holl anyag ma
rod az csupán! I ... 

Minden templom Islen örökkévalóságának köbe épitett szim
bolufJlfl, melynek lelki arca van!... Az IIfl t'tdrilfs templom IlJlki 
arca: I I !JyIJlck"~cl I... S minél tObbször találkoznak a templom 
és /I gyll lckeze t, annál bizt ,.bban és mólyebben hagy nyomot 
l ~ tc l1 Ill'cn II gyíl lekezct lelki urcán 1.. . E kivételesen Unuepélyes 
alklllOIll Il,"1 vesslink csak egy III tó fénysngArt arra II nagy kér· 
dés re: mJfyen ll'gJll!II, miJyeflfwk kelJ Ilmule nz IIIIi/driIlS gylllekeul 
lelki am il/ak ? P I 

FOII lIélkllll fIIkOrnek I /lmely oPII [, ten jósága s mérhetetlen 
SIcreiete uli\rndék nélklll tllkrözödhetik vissza. Lelkileg tisztának 
kell ICIUIle II gy!l lckczctllck I ... r~e l1dkiv fi li alkalmakkor, ha valaki 
kedves venctégHnk elé megyn nk, vagv valakit várunk, mindig 
t h~l táb{t. llllueplObe OltOZllllk, mert ezzel is jeiét akarjuk adni 8 

I\H.:gklllOllbUzlctel! érdekl ődésne k, tisztele Inek, vagy szeretehiek ... 
Nincs életlluknek e~)'etlen err,)' pillanalu, sziviInk érzési:! inek egy 
'\!l\lilh!st·, el'tclmilnknck egyetlen egy gondolatfosz/ánya, amely 
l\\ten elO.'. re!tve 1I18r8(llIulll l1. lsten etSI! járunk, szine cl~ készfl
Ii\nk, vUKY Ot vflrjuk sz!lntc.lcn!! • vajjon csuk Ö volna az il 

I 

• 

II 
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jóltevőnk •.. a legnagyobb, kit tisztába öltözött lelkUnk, szivDnk 
Unnep16jével megHsztelni... hódolatunkat, sz~reteHlnket, gyermeki 
megalázkodásunkat kifeJezni ne akarnók?? ! ... 

Tisztának, lJnnepMbe öltóz(Jtlnek kell lennie mindig az unitá
,ius gyalekezet Ie/ki arcdnak /... NéZlÜk egy havasi tengerszem 
til krét, minél simább, minél mélyebb és minél tiszlább a feHil ele, 
annál liozlábban, folt nél kUl tükrözi vissza arcunkat. Ilyennek kell 
lennie az unitárius gyülekezet lelki arcának is! A hit, szerelet és 
az unitárius öntudal mélysége kellmegtalálja azon hű tükörképét !... 
Minden tólUkör minél mélyebb, annál magasabban tükrözi vissza 
az égen tündöklő napot. Lelki éleWnknek tundöklö napja, hitünk 
csak egy liszfa, zavartalan életu gyülek ezet lelki Iilkrében mulal
hafja eszményi magasságáll... Tiszta tóHikör kell legyell az uni
tárius gyUlekezei lelki arca. amelynek sima feHilelét ne zavarja 
egyenetlenség, meg nem értés, önző, kiciiinyrs tOTlsalkodas, dc 
legyen eszményi példaadása a szere lel és megérlés megvalósulá. 
sának, hogyannál tökélet"ebben kileljesedhessék benniink, raj 
tnnk (sten akarata 1... 

A lelki tisztaságnak édes ikelleslvére a szerénység. Hiteben 
szerénynek kell lenllie az unitárius gyülekezet millden egyes tag
jának I De e szerénységben ott kell sulyosodnia az uni lárius ön
tudat méltóságának 1. .• Templomaink egyszerü megjelenési formája 
jelkép s óva int, hogy hitunk átélési formájának szerénynek kell 
lennie I Sokszorosan j6 elt megszfvlelnünk, kíilönösen ma, amikor 
a hit hatalmas reklám-dobja a Jézusi szerénység me llözésével, 
kikerült már az uccára s fennen hirdeti, hogya hil világában 
minden olcsón eladó l... Ámde ez a szerénység ne legyen félénk 
meghunyászkodás, szégyenkezés a mások hitönérzeiének túllen- . 
gése előtt, - de az unilárius öntudat komolyságának erejével 
legyen annál beszédesebb hilvédelem 1... Minden lélek- halá
szási s kerítési kisérletnek e visslau1asiló, komoly unitárius ön
tudat méltósága elött kell megszégyenülnie ! .. . 

Déva vára mártirjának szent öröksége, ellentétes hit- és 
eszmeiramiatok örökös pergőtüzében, mint a vallási ortodoxia és 
atheizmus szélsöségeinek arany középutja, teljesitette a multban 
szent hivatását... Egyik kezével mindig a hit mélységeit, másikkal 
az emberiség legmagasabb szellemi értékeit védte, óvta .. Örökös 
keresztes hadjárat volt 3z unitárizmus hitélete, annak a szent 



- 99 -

sírnnk s eszméinek védelmé6 rt, aT1l elyben Sz unitárius hit halha
tatlan szel/em Ü, lánglelkü lllirth ja, Dávid Ferenc al ussza örök 
:\ Imól ! I . " E tuda tnak kell megadnia az unitárius öntudat 
mól tóságát I , , , 

Egy gyönyörö néplegenda szerint minden alkotásnál vér
áldozatra van szOkség. MielOtt nz lij épUlet fe lemelkedik, valaki
nek meg kell haln ia, fel ke ll áldoznia magát, hogy az épHletbe 
telem~t be lehessen ~ piten i I ... 

N, klln k szivünket, lelkU nke t, legsze nlebb eszményeinkel kell 
c fal akba b,épllenll nk, áldoza Iul ad nunk, hogy eleven é rző szi
I'(l nk és lelkiink legdrágább gondolalai töllsék ki hillel, Ilszt.ság
ga l, önludatos unifdrius élell.1 a rideg anyagol, az élellelen fala
kat!. , Meri cfOk igy lesz e drága hajlék csönd je szenvedő lel
ketek vlgaszl,Iója, " szivelek bá natpalástja, takarója " , s örök 
örállöj., bástyája, bevehelellen lelki vára Dávid Ferenc örökének I .. , 

A'''I1, 
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