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T eslvéreim I Az igazi kereszténység soha
sem éli ki magál a vasárnapok áhitatában. de
szüksége van a vasárnapokra. mini az embernek a hajlékra, mini a virágnak a napvilágra
és mini a léleknek a templomra és az imádságra. A hétköznapok összelörhetnek . megalázhatnak, kiábrándi lhalnak, de a krisztusi ember
ezeken túl a vasárnapok lényében meggyógyul.
föleme lkedik. megalázkod ik és újra reménykedik.
Az Isten t szomjúhozó ember számára a
vasárnapnak külön lélektana van. Ez a lélektan
az evangéliumok. A keresztény ideálok has
oázisa. amely az egyetlen szilárd pon l a vég·
lelen világürben. ahol az ember védve van az
üdvösség számára. Ezen az oázison fr issül fel
vasárnaponkini a hétköznapok harcaiban el·
alélt lélek. ha van a nnyi ereje és bátorsága.
mini a gyermeknek. a ki elenged te már a bölCSŐj ét . hogya vasárnapok szen l alkalmaival
megközelitse az evangéliumok oázisail.
Az nem igaz. hogy ma már nincs szüksége
erre a telirissü lésre. Az sem igaz. hogy ma már
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nincs szükségünk Jézus tudományára. Nem igaz
az sem, hogy az ember lsten nélkül is tud
tini. Ezek csak a materialista tlel boldogtalan
csatakiáltásai. A pillanatnyi sikerek. vagy (lZ
öse7elört remények ujjongásai. vagy lemondó
kézlegyintései. A lelkel ugyalkolltl meg az lsten.
hogy örökösen szomjuhoUB. II krisztusi élet
áldolI magaslatait. Az ember kell. hogy fogja
6t. Isten kezeit. mert különben ft saját e rőtlen 
!égetől öS8zeroppannak a tervei. ft reményei s
ha előbb nem. de ti koporsónal összeroppan
önmaga is.
A mai időket még nem lehet istenes kornak nevezni. Közelmult évtizedek g}'ilkos erő
leszitései mélyen belevágtá k keselyükarmaikat
6t. ember testébe s halálralépell szivek veres
zuhatagával alásodorták a lelkét is az evangéliumos élet naplényes mezőirő\. De holtpontra
jUlollunk már. Az onyog, a feglluer és oz arany
üduösségében keseruescn cstl/6dol! ez o nemzedék. Koldus családok. hazátlan nemzetek
nyöszörgő imái. állástalan diplomások s a reménytelen jövendó letargiáiával tanulásra ösztönzőll i~u seregek gyötrelmes t épe l ődései megdalla~o~l tollák már a sirbahullolt racionális és
matenálls századok haloIti énekeit ... PorooeseIt
álmok, hazug_ ideálok mohácsi mezején. kiélt
tOjdolatok.. osszetört valuták mohi-pusztáján
a _il.~raszom18Z0tt a sok küzdelemtól agyongyotort ~~Iek... A kereszténység szaharáján a
tervszeruen elókészitell vihar rombadöntött min-

d en!. amit eddig SZépnek. lónak, örökértéknek
gondoltunk. Megtagadtuk Krisztust s gőgös hi·
tellensélilünk mosl ránk zúditotta a régi kérdési :
Ki logja megvil.1tani a világot ?? Hol vannak
azok az eszmék. amelyek végre löllrissitik oz
emberiség lelkét?? Az egyensúlyát veszite!!
élet káoszilból, ki fogja ki termelni azokat a
megváltó gondolatokat. melyek új szint és tartalmat adn8k e kilátástalan. üres életnek??
A lélek nzor.oon nem lOR elbukni most
scm. A kült'ó keretek ÖS8zeomolhatnak és lekete
port. nehéz kősziklákat gördithelnek az emberiscg meglorpant élete elé. A lélek nem engedi
magát végkép eltemettetni II Hanem amikor alázuhanl a képzeli magaslatokról. len! a mélyben
megcsalloglalja fenséges szárnyait, leráU8
magáról a. fekete port es a reá omlott sziklaköveket s újrakezdi a harcot ... de már nem a
régi úton többé ...
Igy vagyunk mi most a XX. század elején.
Még senki sem tudja. hogy milyen lesz az új
kibontakozás. amelyben az ember magára talál.
Soken háborúi jósolnalI újra.. egy másik meg
vihart. a mely után végre kevesebb lesz az ember a földön és fóke több ! I
Ha azonban imádságos órák áhitatos isteni
csöndjében figyeljük az élelláZlls szivlüktetesét.
lehetetlen észre nem venni. hogy lenn a mély,
ben. a romok a/ali morajlik oolaml ... Be/emeleti Ru/ak adi/6 uizének for raslUktelése! Az.
evanllcliumok jézusi lIondolatai. melyekben ha
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Ime, magy6TOrszági uniláriusok l Ime. unitárius testvéreim l A kútásó Fiu eltemetett. ellelejtet! meséje kiált hozzánk I Nem is az evangéliumokból. nem is Jézus gondolalvilágántlk
misztiku! légköréből. hanem ft küzdelmes történelem legküroelmesebb eseményeiböl.
A történelem - ezl mondják a tudósok -

gyakran megismétlődik. De ha sohase ismétlő
dön volna meg eddig, II kútásó liu élel·halál

oa

ia.
pe8

munkára
siralmak

>en a szomo rú
nem áll me&,
veszi atyja. áaój6t és

a lól az egykor buzgó
völgyében új élet l&naclt.
lelsarjadt.

vivódása most beteljesedett rajtunk. Pedig ill
nem is igen lehel romokról beszélni. Hiszen a
magyar lóváros és 1:1. csonkaorsziig is nagy szegénységében szépen fejlődik. epü] és viruL S az
unitárizmus is ezen ft részen szerény vallYoni
keretek közölt. ezen az országrészen ma gazdasa.bbnak látszik, mini egykor régen. amikor mcg
Dávid ferenc erdélyi küzdelmeivel egyidejűleg
itt ft hivek eVMséliumi öntudata jelentette az

unitárizmus erejét.
De nekem azonban ugy rémlik. hogy ez
CS8k mind csalóka látszat s a valóságban mi
ma itt a régi emlékek 'ö/ö/1. ha/a/mos épü/e/tömbök közölt romokon jdrunk. a krisztusi
kereszténység és a dduidferenci ualldsos unitárizmus ku/ioin s az igazi élei pedig len/ morajlik a mélyen ...
AzI mondják. hogy a világháború megUl.varta az emberiséget. kilorgalla a világol a régi
tormé.iából s az a baj. hogy az élei n~m tud
bezökkenni egy nyugodt kerékvágásba. Es ezzel
okol nak. ezzel lakargalnak ma. mindent; a sze-
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~~et: 8 ~unktl.~é.~küliséget. még 8. testvér_ I 1$, sot ti kozonyt és ti hitetlensé et .
r~(h8k8 világháborü oz 8zclőtli élei lermé:zel~s~
ov~1 ezménye, lOgikus bc.lelőzése volt csupán.
S mml ahogy ti csonkaotSUlg minden búját-baját
~em leh~t ~ megcsonk,ittalás egyetlen tényével
m~ okolnt, ep ugy ~ ml vallási életünk sivársi!lamM, az evangéhumok oázisai nélkuli puszta·
~ain8k is ti világháborun lúl, messze a mult
~A~.dba nyulnak vissza az eredő okai. Ne
higYJuk azonban. hogy ti mi vallásos hitünkel
8 mi krisztusi öntudatunkal egyedül ti háborti
teU(: tönkre. Hiszen abban

ti

véres zivalarban

holál torkában még sokszor imádkoztunk is:
Nekünk 8 tudás. ez ti mindent a kannai közé
ka pariniani akaró öntelt saskeselyű. uz ó/fudománuok uolfak sirÓs6ink. A mi vallásos életünk
ti racionális gondolkodás sziklakövei alall buzog
s az evangéliumok irilnli régi szerelmünk a
materiális élei üdvösségébe vetell hilünk viztelen pusztáin sorvadl el.
Oh f bór inkább még ezerszer szegényebbek oolnank, csak a Dávid Feren c törhetetlen
isfenhiléuel tudnánk imádkozni. /udllank templomba jami, tudnák oz eoongéliumokal s:::ere/ni
és ludnánk vallásos éleiéI élni I De hol vannak ma ezek az áldou vizű kutak? Betemették
8 le~eszedelmesekb ellenaegeink : a pénz. 8.
v8sYon. a. polgári életünk nagy elloglaltsilgai.
modem látókörünk csalóka. horizont jai. az önz6
érdekek 1ekete szikla.kövei és a hitetlenséa' s az

ti

Islen nélkOIi élet mesterségesen táplált penésztelepeL Az lsten neve, az imádság ereje és (lZ
evangéliumok szellemvonésai meglagyott mosolyok ma csupán az emberiség arcán.
Azt mondjuk magunkról és ezt büszkén
mondjuk, hogy a Krisztus nyájai vagyunk. Esztelen nyáj. amelyik tudatosan barangol el a
Jézus állal ásoll kutak kies völgyéből. S epedö
szomjúságunk gyötrelmeiben m08t kenyérért és
abban az egy szóban a föld minden kin~séért
kiáltunk és nem vesszük észre. hogy az O kútjainak vizére szomiuhozunk ...
Hál meddig farI mi'!:; Cz(1 Jta:wD amilas ?!
Ti szegen)} szenvedő emberek. uni/arius leslvéreim I Ideje oofna már öntuda/ra ébredn i !
Szép dolog a mul/ örökségenek kínjait h6siesen
hordozni. de higyjétek el, hogyannál ezerszer
nagyszerübb a mult romjai a/ál az igazi é/etei
kidsni.
Kútásó uni/driusoR, ill vagytok-e mind?!
Vagy elepedletek ti is már a viztelen puszták
homoksivatagjain 1... Nem érzitek, hogy a fől
kavart élet az arcotokba homokszemeket SQ,dor 1
Az lsten nevében hiv/ak: ne engedjük ill az
evangéliumok kútjait végkep be/emelni. Ásót
végy a kezedbe. unitárius testvérem I Eppen te.
aki a legreménytelenebb élet előtt ál1asz. meri
8. kereszténység tépett leple alatt neked van
sokszor 8. legkevesebb Jogod a megélhetéshez.
e1h.elyezkedésbez jutni. azért C86k. mert te. unitánus vagy I Ásót a kezedbe 8 elöször önma-
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~dben áad ki a krisztusi élei kuljail. A sz.iklakovekel és ft homokszemekel. emikel már lel.
kedre .rakoIt az élet. rázd le mSiadróJ, hogy
buwmanak benned az evangéliumok liszta vizei.
Mert ha egyszer ez 8 forrás árasztja panasUlidal és im6dságaidat az lsten felé. lalán egykor
Reked is jobb BOrsod lesz ill.
Nem azért hivlak, hogy merváltsuk a világot, Az lslen dolia ez. Csak azl szeretném
elérni veled. hOlY ne maradj olt 8 nagy tömegben. amely ma is _Feazisd meg-.-et kiált s ma
la keresztre feszíti KrisztusI. De hidd el. hogy
ez 8 tömegböl való kiállás megérhet egykor
annyit. mini ill 8 földön 6 legjobb állás. amelytöl te is üdvösségedet vár1ad. Nem azért hivlak,
hogy tedd le a válladról a nehéz keresztel.
melyet örökségül kaptál. Csak ezl akarom. hOlY
ezért a keresztért ne okold és ne átkozd ez Istent l Nem azért hívlak. hogy csoc!állegyek veled. csak azt akarom. hogy hagyd olt azokal,
akik lásuJI közönnyel. modem hitetlenséggel ezt
mondják. hogy nekünk már ugyis mindegy ...
Unitárius lesluéreml j6jj, legyünk kúlásókl
Bontorassuk ez élet omladozó lalait. Az unitárius házak kőkemény tégláit mal~et0Z2~k át
Ii,lra életünk csodákra ia képes. IstenhitéveI.
Változlassuk: meg a%l a beleges, öreg gondo/kodásl, hogll a léglala/ak a mi hdzainkban
Pédue larUák a hil~ a mutauuk meg, hogy
nem igy van ez jól és hogy a ml elYh~~
is a hit tarlia meg méa az omladozó a a
.

Jöjj, legyünk kútásók együtt l Jöjj csak. ássuk
önlelkünkben Krisztus kútjait l... SzomorU sors
ez, mert kényelmesebb volna hús források. pázsitos parl)án napfényen sütkérezni. De nem
lehetünk arról, hogy amig mi az élei mezejére
érkezünk. ellenségeink betemeltek minden kulai
011 ... Jöü csak, kerC8sük az evangéliumok kristálytiszta harmalcs3ppjeil.
S ha csak sremcmyit is találunk belőlük.
szeressük ezekcl az Islen lorrásail. Lelkesedjünk érett ük. Fris8üljünk lól bennük. Es aztán
ássunk még mélycbbre, amig életereinkben föl
nem buzog maga az lsten... Oh, ha ezek a
vizek eláradnának egysrer bennünk I Milycn
máskép lenne ill. clJYsrerre .. minden: A kis for,rások imádsálZ/'unkban csorgedezo patakokka
dagadnának. Elelünkben megáradnak az evangéliumok és sodró arJuk magukkal raga~j~k a
cselekedeteinket is, majdnem egyetlen orokségünk. hitctlenségünk homokiára épilell álmaink
összeomlanak, ahol ez II csodálatos viz végig
árad bennünk, megtermékenyülnek rllitunk az
lsten vetései ...
Lehel. hogy le mosl még mosolyogsz ezen
unitárius testvérem. Talán nem is lehetsz róla.
mert sivár körülöllcd minden és abetemetell
kulak rólöt! nem hallottad meg még Isten üzenelének rouáacsobogásail. Pedig az Isten nem
hagyja bereJezetlenOI a megkezdett munkát. A
szAzadok rohanó eseményeit sa lehet fölttulózlatni többé. Ennek a századnak az a küldetése.
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hogya romok köz611 uj élelel terem /se n. S ha
még nem omlott össze minden, ha még van

valami ft régi érlékekböJ, amibe bele tudsz
kapaszkodni. á m fog6dzz erősen. de az lsten
karját ne m fogod tudni fellartóz!alni. f.s emlékezz rá, hogy hazug ideálok rabszo[gasága nem
hozot! üdvösséget soha. Most sem fog hozni.

Betemetett kutak fölött halálra szomjazni; férfiatlan, gyáva dolog. Osszeomloll mult és reménytelen jövend ó ifju örököseinek

Krisztus

kell, hogy boldoguljanak. S ha ludod már, hogy
miért, ne kérdezd, hogy hogyan: áss utána és
megla lá lod .
Izsák ft Gérár völgyében kiejtette kezéböl
atyja lÍsóját s népével és nyájaival együtt e lepedt
ft szomjusaglól a
betemetett kutak viz!elen
homokpuszláin. M egcsufolhalja magdt rai/unk
igy is o történelem ... De lehetséges a boldog
megismétlődés is! Izsák melllÍsta atyja kútjait
s Gérilr völgyében te lbuzogtak a régi források
s üditö vizükben uj élet ta ka dt. . .
Unilárius lesloerem, en hipzem, hogy le
ezl a jobb reszt oá/asz/ol/ad. A/djon meg az
Islen! És meg is fúg á/dani ére/Ie I Ámen.

(E be~IW eredelije elmond.loll a uenll ilIIll 1934.
éTi jllllu..... bO 3. napiin d. 6. 11 órakor a lUk o8-uteai
ollitirilUl templombln lU ifju.sigi konferencia .JkBJminl.)
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