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Testvéreim I Husvét utá ni napokban élünk. Az ünnepek 
úgy uszlak el fej ünk feie U, mini széltépte , kö nr:-.YÜ felhők a 
a szomjas ha lá T felelt : fehéren és terméke tle nül. Unnepeltünk. 
elá llt a munka zaja, le ha lkulta k a gépek, pihentek szerszá· 
maink, agyunk, karunk. Csend támadt. J::s ebben a különös 
csendben félénken. sáppadta n hunyoroglek szívünk oltárán a 
jézusi tanítások szikrái. T isztán érezheUük. hogy rajtunk nem 
viharzott át a feltá madás gondola tának izzó hullá ma. Nemze
tek é lele és jövöje még mindig csillogó szuronyokon nyugszik. 
" A történelem zengő kerekeit egy erő hajtja : a vér I" "Akié a 
kard, azé a kenyér l" J::s azé a kegyelem l Zúgott a szálló ígék 
irtózatos forl isszimója fülünkbe. Füstös lángja elpusztítással fe
nyegetett. S mi megszokolt közömbösséggel ünnepeltünk, mini 
a kit a dolgok nem érdekelnek. Mosl itt á llunk az élei ország· 
utján. Vajjon találkozunk-e Jézussal, mint az Emma usba sielé 
lanílványok ? S ha ta lá lkozunk vele, felismerjük·e ől ? Kigyúl·e 
a szívünk irá nta? Irá nta, ki háborura békét, gyűlöletre szere
telet, lagadásra éle tigenlési, könnyekre örömet, fájda lomra vi· 
gaszt hozott és hirdete tt l Ettő l függ a mí e mberibb élelünk. Ámen. 

Szivetek az örök fundamentum. 
A lapíge : Mr. XVI. 18. 

(A derék halmeagiahnak és szóroonyokban élö hilJeimnek). 

Soka n a május i bűvös szépségéért szeretik. Va rázs-ontá
sóérl, melyet az ég és a föld, mintha kirá lyi nászra készülne. 
részeg mámorban dob ki magából. Ablakodra hajló barackfa 
virágok, kerted mögül u tcára boruló fehér orgoná k e földön . 
..lsten kala pján. " a ngya li kezek színes bokrélái , Mezóid perzsa 
színe, az égi szimfóniá k. me lyeke t május rendei meg, olyan 
nagy tökéletességgel a természet grandiózus sz ínpadá n. a hatás, 
me ly lelkedet betölti, ha látni s ha lla ni tudsz. eleddig ismeret
len világba visz, kicserél . 

. ,E sárgaságos földön mAma 
Lihegve la pul meg a kélség 
S pirosan Ol ki beleg a rcon 
A hit és az egészség . 



I ~ 

Május: ez az embercserélIS. 
Május: be szépek vagyunk méma. 
Május: az örök ember·álom. 
A Jövő harsonája. 

Eszünk, vesénk kristályos tiszta. 
Meri Május nagy embercseréló. 
Ma az : amit megérdemelne 
Minden lény, minden élö~. (Ady). 
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Be igazak e szavak. Testvéreim I S milyen jó lenne. ha ez 
embercseréló májusban mindenki megszépülne. A görögök év
ezredekkel ezelőtt asszonyaikat múvésziesen szép környezetbe 
helyezték. hogy a gyennek a környezet hatása alatt megszé
pü!jön születése előtt. Ember, érzed-é, hogy lsten meg akar 
szépíteni májusban? Borulj le előtte s add át neki magad I 

Május azonban nemcsak szépség-ontó. nemcsak ember
cserélő, hanem emlék-keltő is. S ha szabad első személyben 
beszélnem, főleg emlékeiért drága e hónap nekem. Apám jut
talja eszembe s a vasárnap délutáni sélákal a hepe-hupás 
vén határban. O régen a föld alall fekszik, humusszá foszoltan, 
de emléke e napokban visszajár. Soh'sem felejtem el messze
néző , szelid tekintetét, amint megálltunk egy-egy zsendülő buza
táblánál. A glóriát ráncos homloka körül, amint bele bámult a 
lehanyatló nap sugárözönébe. Az ég megáldotta ezt az egy
szerü székelyi, mert 'a föld sohasem tömjénezett neki. J::s nem 
felej thetem el kérges kezének sokatmondó, meleg szoritását. 
S beszédét, mely rapszódikusan szakadt fel lelkéből, mint a ten
gerbe sülyedt tornyok harangszava. "Nézd fiam. kezdette, ez a 
föld a miénk. Hajolj csak le hozzá, minden kis rög beszél· 
Minden parányi rész egy egész történelem. Gondolj csak visz
sza a régmult időkbe .... itt éltek őseid. Valamelyik vitéz elő
död e dombról kémlelte a betörő ellenségeI. Valamelyik nagy
anyád e sárga barázdába n adott életet gyermekének. Itt éltek, 
szeretlek, verekedtek, szenvedtek, győztek és elbuktak, akik előt
tünk jártak, azér~ hogy e darab föld reánk maradjon, hogy 
nekünk életünk legyen . . . "Fiam. ezt a földet küzdelmek árán 
megtartottam . '. Most reád hagyom, de nem mini az egyellen 
dolgol, amit neked adhatok. Mert van valami, ami ennél is 
nagyobb, ami drágább : a te munkás. becsületes magyar szived I 
Ez a te legszentebb örökSéged, ez az örök fundámentum, 8 

kőszikla, melyre bölcs emberként építhetsz. Amig ez Je$z 8.4; 
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ős talaj, addig megmaradnak a földek, fi lenkák és a halmok, 
a régi ház és az öreg templom s te ember maradsz ez emher

telenségben. " 
Igy nézhetett Krisztus Péter szemébe. kezében ez az átütö 

melegség rejtázheteU, hangjábó!, ez a megható és meggyőzö 
erő áradhatott. amidőn szavakba öntötte hires. nagy testamen
tumát: "Te Péter vagy, a kőszikla s Tajtad építem fel az enya
szetegyházat" . 

A változó idők kü!ömbözö értelmet kényszerítettek e mon
dásba. Színi és sallangot aggattak reá. Ravaszkodó emberek, 
sől intézmények. mint a katholikus egyház, önző érdekeik szem
pontjából értelmezték. Híd gyanánt használták, melyen a pápai 
hatalmat és tekintélyt Krisztustól Péteren keresztűl a pápához 
juttatták. Mély igazság rejlik egy mondásban, mely egészen 
ide illó: "Sok üdvös és jó dolog elromlik az emberek kezé
ben". Jézus sohasem hitt a külső hatalom gyakorlásában. soha
sem törl a tekintély kormányrudja felé. Még kevésbé igyekezett 
ezeket másokra átruházni. Ű mondta: "Aki első és legnagyobb 
akar lenni közületek, legyen mindenki szolgája." A "nagy va· 
csorére" az élet kiebrudalt jait hívja, országa elő pillérei ű! a 
a megfáradt és megterhelt lelkeket forrasztja egybe. A hatal
mat nem a külső megnyilatkozásokban, hanem a belső kap
csolódás titkos mélységeiben keresle és gyakorolta. De való
ban ez a mondás nem is Jézustól származik. Hangzik a kriti
kusok makacs állítása. Későbbi korok kieszelt betoldása ez. 
egy hatalmas tőke, melyet uzsora kamatra adtak ulódainknak 
kufár üzletemberek. És az emberiség csunyán ráfizetett erre a 
kényszerüzletre. Lehet, hogy igazuk van. Lehet. hogy Jézus 
sohasem használta e szavakat, melyekből a katolikus egyház 
ördögi praklikával a kulcsok hatalmát kovácsolta. Nem célunk 
perbeállni s igazságot vitatni valamelyik tábor javára. Egyet 
azonban bátran állítunk. Ez a mondás szervesen magában hordja 
a hamisítatlan krisztusi szellemet. És ez a lényeg. Egy dal 
igazi értékét nem a szerzője neve, hanem a benne megnyilat
kozó lelkiség adja meg. Próbáljunk tehát a belsejébe, a lénye
gébe hatolni a szavaknak. Keressük bennök a lelket, mert a 
lélek az, a mi megelevenit. 

"Te Péter vagy, a köszikla s rajtad építem fel az anyaszent· 
egyházat ". Milyen különös beállítása ez a dolgoknak, aliai. Meny· 
nyire nem a mi átlag emberi elképzelésünk korlátai közé szo-
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-Tilolt megvilágílása ez nagy, örök igazságoknak. Egy szobrász 
má rványba leheli ha lha ta tlan zsenijét. A festő vászonra vetiti , 
szinekbe önti csodás meglátása it. Az építész palotát varázsol 
idomtalan kő tömbökböL Jézus Pé tert, 8Z embert veszi funda
mentumna k és szivére épí t. Erre a viha rl és föld rengést álló 
különös sziklá ra. Ez az ő szemében mindennél többet jelent. 
Egy kis hús és izom da ra b s mégis a ra nyná l drágább. ezüst
nél ne mesebb, gyémá nlnál cs illogóbb, má rványnál ta rtósabb 
a nyag. Az egye tlen kincs. Sajá t szavaival erősíti meg: "Ahol 
van a szive tek. ott van a ti kincsetek". E z az örök fund amentum. 

Madách Imre halha ta tlan művében, Az ember tragédiájá
ban megkapó színekkel, mély költő i lendülettel rajzolja meg 
Jézus érdekes meglátásána k lényegé t. Faraó, Egyiptom hata l
mas királya guláka t épiUet. Az ókor épülel-remekeit, királyi sir
boltokat. Csattog az ostor ft katoná k kezében, vér fröccsen az 
alóli rabszolga testébő l , ezrek pusztulnak el a kockakövek 
közö tt. Faraó az iszonyú szenvedések feletl á radozó lelkese_ 
désse" magyarázza : 

H'" itt e müve!. melyet a lkotok, 
Azt tarlom, hogy megleltem az uta t, 
Mely a valódi nagysághoz vezet. 
Müvészetét a természe t csodálja 
S évezredek re hirdeti nevem. 
Nincs földi ndulás, nincs vész, mely ledöntse : 
Erösebb leli az ember, mini az Islen. " 

- - - - - - - - -
De szól a cáfoló-szellem : 

Faraó I "Amig cs6kolódtok. 
Nem érzed-é a lanyha szellelel, 
Mely arcoda t legyinti selröpü l ? 

. Vékonyka. porréteg marad, hol elszáll, 
Egy évben e por csak nehá ny vona.lnyi, 
Egy szá zad évben má r nehány könyök, 
Pár ezred év gulá ida.t elássa., 
I-Iomoktorlaszba temet.i neved .... 
S mindezt nem a. mennyrázó fergeteg, 
Nem bömbölö földindulás cselekszi, 
Csak gyönge szellö, mely körülenr elg: 

S végül. . . ~ Iesled megmarad, mini a múmia, 
Kiváncsiséga iskolás fiukna k, 
Torz a rculattal. melyrő l elmosódott 
Az irós, szolga volt-e, vagy pa rancsolt, M 

, 

• 
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A költő tovább füzi a gondolatot, mint Seherezáde az 
ezeregy éjszaka meséjél. Van egy más út, mondja. mely az 
igazi nagyság hoz vezet. Van egy más fundamentum, melyre a 
halhatatlanság templomái építi az ember, a szív. Mert ez meg. 
tanít érezni mások iránt, megtanít a jajt hallani, a lelki és testi 
szolgaságot elitélni. megtanít másokért élni. Faraó, midőn ráis
mer ez igazságra, igy kiált fel: 

" Mil is ér ti dicsöség, 
Mil egy személyben ér utól ez ember 
Milljók veszlével és milljók jajilval. 
Kikben szintén az ez ember lehel ?" 

------------
"EI B szolgákkal I Legyen mind szabad." 

Hogy melyik esetben volt Faraó emberibb és halhatatlan, 
az világos előttünk, ugy-e afiai. Amidőn a szivére hallgatott. ahol 
mint tengerben a cseppek, milliók könnyei és vércseppjei gyültek 
össze s jajjok között könyörögtek orvoslásérI. S Faraó, a magára 
talált ember, királyi gesztussal megalapozta, lerakta szivében a 
kegyes emberek anyaszentegyházának fundamenturnát. Meny
nyire igaza volt Jézusnak, amidónjövóbenézó tekintetével nem 
a Szent Péter remekbe laragott, képzeletet lelülmuló épületko
lo.szusában, nem a Szent Pál katedrálisban, a Kölni Dómban, 
vagy a Szent István Bazilikában látta az anyaszentegyház lel
épüléSét, hanem Péterben, az emberben, Az előbbieket elvá
lasztja az idő, megörlődnek, elkopnak, összeomlanak s talán 
egyszer csak legendás mult juk, emléke marad. De az ember s 
kincse: a szív megmarad, mert a SZÍD él s az élet örök. Csak
nem két éve, hogy Portugália fövárosában, Lissabonban időztem . 
A sok érdekes látnivaló között Vasco de Gama, a nagy nem
zeli hős diadalkapuia logott meg leginkább, Talán nem is az 
a monumentális alkotás, melyből elle mi erővel hullott reám a 
portugál művészet remek kulturája. hanem a kalauzunk tüzes, 
megkapó ismertetése. S habár beszédéböl sokat nem értettem. 
éreztem. hogy benne felépült egy másik diadal kapu, Vasco 
de Gama, a nagy felfedező elóretörő lelke. Benne volt szemé
nek déli romantikus nézésében, hangjának lágy melódiájában, 
arcának varázspírjában. S lehetetlen volt meg nem állapita
nom, hogy az a belső diadalkapu, arányaiban sokkal szeré
nyebb ugyan, de hatalmasabb s hatásában tútéli a külsől. 

"Te Péter vagy. a kőszikla s rajtad építem fel az anya-
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szentegyházat". Zúg át lelkünkön újra meg újra Jézus tesla
mentuma s vezet mély, új igazságok relé. Bepillantást ad új 
megJálások csodás panorámáiba. A szío nemcsak fundamen
tum, melyen a halhatatlan anyaszentegyház felépül, hanem 
összefog6 malter, éltetó eró is. A jól lefektetett alapokra erős 
falakat kell húzni, melyek felveszik 8 hafcot a változó idök 
viharaival. Nézz meg egy régi várfalat I Évszázadokon át, rom
boló emberi kéznek s a dühös elemek haragjának koncui dobva. 
még ma is áll itt-olt fenségesen, Mi a titka ez örök megdönt
hetellenségnek ? A régi épitők legjobb tudások szerint forró 
mészbe rakták a kockaköveket vagy a téglákat, hogy ezzel 
a ténykedésükkel mintegy összeragasszák. eggyéforrasszák a 
falat. De a (orró meszhez még hozzá adtak valamit: az ö me
IeJ szívökel. Kalapács helyeit szivük dobogása verte be a kö
vet a kő mellé, téglát a téglára, víz helyeit verejték cseppjük
kel oltolták meg a sistergő meszet s vérükkel pecsételték meg 
napi munkájuk. A legnagyobb odaadással és áldozatkészség
gel dolgoztak a vár ralán, hiszen ez életet és menedéket jelen
tett mindannyiuk számára: Szivel adtak a munkához, (orró, do
bogó emberi szivet. .. Kőmíves Kelemenné" cirnü székely bal~ 
ledében olyan megragadáan jut kifejezésre ez eszme. Kőmives 
Kelemen Déva várának felépitéséhez (ag. De munkáján. Isten 
a tudója, mintha rajta volna a rontás szelleme, a sikertelenség 
uralkodik. Amil estig raknak a szorgos, munkás kezek, leomlik 
reggelre s amit reggel raknak. leomlik estére. Magába merülve 
töpreng Kőmives Kelemen. Kutatja az okot. átok-e vagy basz
szú, mi munkáját sujtja? Bármi legyen az ok, áldozattal ki 
kell engesztelni. Nagy dolgok nagy áldozatokat követelnek. Igy 
jut el Kőmives Kelemen a gondolatra. hogy az első látogató
ját, bárki legyen is az, feláldozza s hAmvait a malterbe keveri. 
hogy igy összeragassza a széthulló várfalat. Alig döbben át 
lelkén e rettenetes elhatározás. mélyen a völgyben fölfelé vág
tató kocsiját s kocsijában feleségét pillantja meg. Kőmives Ke
lemen szörnyű lelki állapotát nem szükséges ecsetelnünk. Fo
gadását betartotti:l., mert ember volt. kinek adott szava felbont
hatatlan és megfellebbezhetetlen szerződés. És a várfal rendü
letlen állott. mert egy meleg asszonyi szív fogta össze. A fal 
több lett. mint hideg kövek rendbeszedett. egymásra rakolI hal
maza. a fal élt, sohajtott. sirt és szenvedett. ha megnehezedett 
az idők járása fl várbeliek felelt, mert egy befalazott emberi 
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szív szétágazó meleg vére re szorilotta egymáshoz a köveket. 

Testvérei m I Ti . akik egy élelen át e templom ralai közé 
jártok imádkozni, gondo lt a tok~e arra, hogy e hideg fehér kőhal
mazbó! csaknem egyezer éves mult néz le reátok. U gy kép
zelem e templomot. mini inté jeiéi az ős id ök szellemének. 
Mintha elmult századok megtestesült lelke á lla na e hegyfokon 
s ha llga tn á csöndben elmerülve az Olt meséjé!. Mint egy ég
benyuló felkiáltó jelt, melyen e szava k olvashatók : Sziveteken 
épül fel az QnyQ~zentegyház. amint a szivekböl, az ősök ál
doza tos szivébő l nőit ki e torony, emelkedtek ki e fa lak. Hisz 
nincs egyetlen kőda rab, nincs egy szemern yi vakolat, mely 
szivet, adás t ne foglalna magában. Ezért á ll és él ez lsten háza 
megdönthetetlenü l . . . .. . Testvéreim IVirágfakadás, virágültetés 
ideje van. Az embercserél ő május eljött. A j övő harsonája 
zsong körül. hiv erős, kita rtó munká ra. Munkaidődbő l lopj ki 
egy percet, zarándoka lj el apád sirjához, hullass egy [arró köny. 
nyet, ültess egy szál virágot a besüpped t ha ntra s fogadd meg, 
hogy érte, az ő emlékéért szivedben ra kod le az a nyaszent· 
egyház pilléreit. Ahol minden követ a jóság és szeretet maltere 
köt össze. S aztán feszits ki egy szines hida t, a hit hidját az 
ég felé, emelkedj e hidon Istenhez és kérjed ő t a láza Ital, hogy 
új munkád ban segitsen meg. H a őszi n tén imádkozol, ő bizo· 
nyára megsegít. Ámen . , 

A virág és ifjúság. 
(Konfirmácjókor .) 

"Tekintsétek meg 6 mezők li liomát" . . . 
Lk. Xtl. 27. 

(A:t én legdsö megRonlirmálUaimnak, meleg szere/etteQ. 

Egy csokor virág I mennyi gyönyörű valóság. Mennyi álom, 
üzenet. szín, varázs és mennyi emlékezés I Egy csokor virág· 
ban a tarka álmok bete lj esü lésérő l regél a rög, megújuló élet· 
virulásról üzen a tavasz. Bokrok alól, zúgó patak part járól, 
lankás hegyoldalról, szelid völ gyekbő l száll. zsong e nagy, bó
dító üzenet. A lélekbe ü tőd i k e varázs-zsongás s ott az öröm
nek és ujjongásnak dalát pendíti meg. Egy dalt, amely után 
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szinte eleped fi lelkünk, amelyet annyiszor visszavágyunk, 
vissznkönyörgünk szűkmarkú, uzsorás életünktől. '. Egy csokor 
virág, a színek csodálatos valósága. Haragos zöld. csillogó fe
hér. filozófus kék, lángoló vörös s ki tudná sorrendben minde! 
elmondani. Hol van a kéz, az ecset, fl gondolat. fi vászon, 
mely versenyezhet ennyi színpompának tökéletes gazdagSágá
val? ... És egy csokor virágban mennyi emlékezés ... Az első 
együgyű szerelemvallomás. az első nagy siker, az első nagy 
csalódás, boldogságo I igérő násziakomák. szívettépő temetői 
jelenetek, egy áldott kéz érintése, egy ránkhuJló tekin lel sely
mes simogalása vagy fájó borulása: mega az ezerarcu élet. 

... Egy csoport ifjú a színes álmok. suhanó vágyak. tarka 
remények, édes és borus emlékek csodálatos egymáshftfonódása. 
Az álmoké, melyek a bölcsődal reánkboruló hangulaiában szü
leitek meg s mindvégig velünk maradiak édesanyánk meleg 
tekintetében, ölelésében, simogalásaban. A vágyaké, melyekkel 
körülöveztük gyermekeink élelbepaUanó, mosolygós arcát, me
lyekben nagynak, szépnek, deHnek lálluk őkel, őket, akik mosl 
ilt ülnek előttünk, mint élő valóságok, hogy hitükről bizonysá
gol tegyenek. .. Egy csopor! ifjú mennyi emlékei eleveníl fel. 
Emlékszel-é testvérem, mintha tegnap történt volna, mi ültünk 
itt e padokban pirosló arccal, zakatoló szívvel, szent mámorral 
telten, élelünk legnevezetesebb perceit élve át". Valahol az 
utolsó sorokban meleg szivből meleg könnyek buggyanlak föl. 
a szülői örömnek drága gyöngyei s halkan moslák, ár~olták a 
ráncos-fehér arcokat. Ma csaknem mind eltüntek a régi arcok, 
csupán titkos üzenelük jön vissza néha az emlékek zsongó 
raj ában. Ma mi foglaltuk el helyükel, a sir-világ lakóinak he
lyét, szülőkké erett egykor-gyermekek. Ma nekünk úszik öröm
mamorban a lelkünk s telik meg forró könnyel a szemünk, 
mert sziv ünkből kinőtt virágaink. drága gyermekeink most bont
ják, lárják ki lelki szirmaikat egy reánk nevető isteni tekintet felé. 

• • • 
Kedves ifjak I a ti korotok s bizonyságtevéstek egybefonó

dik a virágnyilás idejével. Volna-e alkalmasabb tanács, kérés. 
intelem számotokra, mint Jézus egyszerű szavai: "Tekintsétek 
meg a mezők liliomá t . . . " Merüljetek el a színpompák csodá
latos gazdagSágában, az illat megejtő mámorában, fürödjék meg 
lelketek a SZépség tengerében. Élvezzétek, szeressétek a virá-
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gott meri ki azt szereti, rossz ember nem lehet, de tanuljatok 
is töle. Valóban ez az igazi értelme Jézus egyszerű intésének. 
"Tekintsétek meg ti mezők Iíliomál ... ". tekintsétek meg és la
nuljatok I 

A fürtös gyöngYI.Jirágf61 tanuljatok fehér ártatlanságot, 
sziv tisztaságot / Ifjú lelketekre az élet ezer csalóka öröme les 
s ha nem álltok résen, könnyen megejt. S mini ravasz szerencse
játékos, csak egyetlen alkalomra hiv s ez egyalkalomért min
dent igér. Mert jól tudja, ha az első lépésnél tőrbeeslek, övéi 
vagytok menthetetlenül. Egy csepp árzén. kutakat tehet ihalat· 
lanné, egy alpesi hegycsúcsról lefelé guruló hógomo!yag. lavi
nává nőhet, egy ballépés, élettragédiák csirája lehet. Mindenek 
feletl, tehát őrizzétek meg szívetek tisztaságát és ártatlanságát, 
mert az irás szavai szerint: "abból indul ki minden élet". (Példa
beszédek IV. 23.) 

Az ibolyá/61 /anulja/ok aláza/os szerénységet. A napok
ban olvastam egy bájos kis történetet, melynek elmondása na
gyon kisért... A királyi kertben szokatlanul nagy bánat veU 
eröt a dísznövényeken. A tölgy szomorú volt. meri nem hozott 
virágot, a rózsa, mert nem érlelt gyümölcsöt, a szöllő. mert a 
falhoz kellett kapaszkodjék s nem vethet árnyékot. "Semmi 
szüksége a világnak reám", busongotl a tölgy; "Jobb volna. ha 
meghalnék", rapszódiázoU a rózsa; "Mi jól tehelek én". sóhaj· 
loU a szöllő. Kis vártatva jöU a király s meglá!oJ! egy viruló 
szál ibolyát egy bokor alatt. Miér! vagy te olyan vidám, mikor 
a többi mind olyan szomoru? Azért, fE'lelte az ibolya, mert te 
ide álliloUál, hogy virítsak, illatozzak s szerény alázattal reád 
nevessek. Ifjaim I eljön az idő. mert hiszen ez em beri végzet, 
hogy álmaitok megcsalnak, terveitek halomra dölnek, lelketek 
szinteienné· válik, mint a dérütötte mező s ti irigy szemekkel 
néztek a boldog előre törökre, sikert aratókra. Éltetek egy elpa
zarolt, üres valaminek fog látszani, érléktelenné válik. Jobb volna 
meghalni, majd panaszolj átok barátnak s jó ismerósnek. Ilyen
kor gondoljatok csak vissza az elmondott kis históriára. Vajjon 
nem Iehetetlenségre vágytalok, erőtöket meghaladó. dőre kártya
várai épitettetek, délibábot kergetIetek valóság gyanánt, nagy
zási, versengést hajhásztatok 7 Tekintsétek meg az ibolyát s 
tanuljatok tő l e. Bokrok ala II viril, ahová az isteni kertész keze 
ültette, szerény alázatosságban. de illata messze terjed s meg
mámorositja a levegőt. 
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A nefelejtslól lanuljalok üde szendeségeI és hüségetl Te

kintsétek meg e virágol, ló partján vagy sirhanton virít. mindig 
magában rejti, üden tükrözi 8 mosolygós ég szende kékségét. 
VágoU rendekbe hullva, kunyhók egyszerű asztalán, menyasz. 
szanyi koszoruba kötve. hervadása közben is megleTlja üdesé. 
gél s reád nevet, mint álmából kinyilt gyermeki kék szem. Neve 
magában hordja magyar szótárunk legszebb szavát, mellyel az 
igazi hűség lényegét akarjuk kifejezni : nefelejts. Ne felejtsd. hogy 
életed egy sorozatos áldozatok eredménye. Az elsá ösztönös 
megmozdulásod anyád szive alaU, jelezte. hogy csakhamar egy 
gonddal több száll szülöid vállára. Egy darab kenyérrel, ruhá
val s a szeretetnek és türelemnek mérhetetlen mennyiségével 
több kell a családban. 

A költövei együtt oktallak : 

" . . . ne feledd : 
E föld, mely adta életed, 
Hösök, csodák hona. 
E népnek. mely hord néma búl 
t:s örömében sirni tud, 
Nincs párja, rokona Y. 

Egyedüliségében te vagy a fenntartója, vigasztalója, min· 
dene. Ne relejtsd, hogy unitárius hited, melyröl most bizonyságot 
kivánsz tenni, egy rendkivüli élet marliromságából nőit ki s 
századokon keresztűl az önmegtagadás, hithüség legendá~ példa. 
szerüségéböl táplálkozott. Ne felejtsd, légy hú mind halálig I 

A rózsótól tanuljatok türelmet és hitet! Az egyik kina i 
filozórus érdekes és tanulságos történetei beszél el apjának el· 
kényeztetett rózsa fájáról. Valami ritka példány lehetett a szó· 
ban forgó rózsafa. mert az öreg ur, aki különben nem nagy 
rajongója volt a virágnak, kivételesen figyelemre méltatla. Gon
dosan kapálla körötte a röldet, öntözte, oldalhajlásait óvatosan 
metszette s az első bimbó megjelenését izgatott, boldog vára
kozással leste. A rózsa szinte mintha játszott volna vele. tem
pós lassusággal. túlzott óvalassággal termelte ki magából zsenge 
ifjUSágának első bimbójál. Aki közelről figyelte azonban. észre
vehette, hogy milyen hatalmas munkát fejt ki ez az u8yneve
zeit elkényeztetett virág. Amig a talajból felszívott egyszerü 
nedve t tö rzsében felhalmozva, leveleiben feldolgozva, iUellal és 
színnel keverve a bimbóba hajtja. 011 egyes sziromlevelekben 
művészi színárnyalással eloszlja, közben fjgyel a környezet 
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külső hatásaira, dérre , (agyra, tövis-katonákat állít (el. hogy vé
dencének élele felelt őrködjenek a reátörő ellenséggel szem
heg, hogy végre a rózsa, mint mosolygó királyleány, fi nap 
felé kibomoljon. Meghatottan á llt meg az öreg kinai az első 
várva-várt virágnál s vége-hossza nélkül csak ezt hajtogaUa : 
Va l6ban, csak türelem teremhet rózsá t. Csak a türelmes. de 
kitartó munka hozhat eredményt. És ez a rózsa csodákat mú
veU az öreg emberrel. Hitet öntött beléje. Félben maradt mun
káját újra megkezdte. sőt egy merész lendülettel élele legmeré
szebb álmának megvalósitására, házának felépítésére sarkalta. 
Lassan folyt a munka , mert nagy elfoglaltsága közepelle csak 
étkezés e1ő ll és utá n hozha tolI egy-egy há t követ, de ő nem 
lankadott, szüntelen a fiatal rózsafára gondolt és türelmesen 
dolgozott. , 

Ifjaim! életetek azonos a rózsafa sorsával. V égtelen hosszú 
és fáradságos munka árán érhettek el valamelyes eredményt, 
különösen ti. akiknek a rangból. tá rsa da lmi előnyökből mond
hatni semmi sem jutott. Minden arasznyi elóbbrejutásért, em
beri megérlésérf meg kell verejtékeznetek. Sose' csüggedjetek I 
Gondoljatok 8 rózsá ra s tanuljatok töle türelmet és hite t. Min
dentől megfosztha t benneteket az élet, de ha e kellő megma
rad, még mindég gazdagok lesztek. Jellemszilá rdságotoka tlassú 
munkával épithe titek ki, naponkint csak e!!'Y-egy je llem-követ 
fektethellek le, de ha egyszer felrakhatjátok, befejezhetitek a 
falat, rendületlen ül meg fogtok á llni az éle t vihará ba n, 

Ime ez az értelme Krisztus mezei prédikációjának. Egy· 
szerü beszéd , de a boldog élet örök textusa ez: "Tekintsétek 
meg a mezők liliomáll" Tekintsétek meg és ta nulja tok I Á men, 

A láthata tlan dolgok hatalma_ 

Alapíge : János III. 8. "A szél fú, ahová aka r. 
zugásál hallod. de nem ludod honna n 
jön és hová megyen; igy van mindenki. 
aki ft lélektöl születik" . 

"Szerelem a fát , a hegyet, a madarat. a fe lhót". mindent, 
ami magasba tör, mert ez az emberi léleknek is egy tulajdon
sága. Szeretem a vad vizek zúgását, az erdó visszhangját, a 
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fü femi fe éneké t, az é le i lázas lüktetését, mert röldönlúli gyönyör. 
rel tölti ellelkemel. Szere le m ti virágot, mert ls te n a lkoló kedvé
nek EI szépségé ről beszél. Szeretem EI csillagokkal teleszór! eget 
sönm aga mban ftz erkölcsi törvényi, mert mindez a Teremtő 
rendsze réről , bö lcsességéről győz meg e ngemet. Szeretek min. 
den I, a mi é l, ami küzd és a lko l, a mi Istennek munka lá rsul sze
gőd i k. Ezek között kimondha la tla nul szerelem a lenge szellól, 
meri egy nagy világlilkol nyila lkazlat ki , a lá/hatol/an dolgok 
ha /almáról beszél. 

Van, a ki félelmesen tiszte li EI vihart ; va n, aki bömbölő 
ha ngja ibó! szimfóniát komponá l ; van, a ki Islen oslorána k nézi 
s a világra sza badított gonosz szellemek diada lá t lá tja benne. 
Én bizonyos sajnálkozással és megveléssel szokta m szemlélni, 
mert a mi é letünk torz a rcula tát és veszedelmeit szimb6lizálja. 
A vihar hangos és fen héjázó, e redetére és ha ta lmára büszke, 
önző, lealázó és pusztító. Nem ilyen a lenge szellő . Pedig a 
viha r ikertesivére. Az ő bö lcsője is o tt ringott va lamelyik len
geröbölben, vala me lyik sziklás völgy szofOsába n, az északi vagy 
dé li sarkon , vagy a sivatag tüzes há tá n . De a szellö ezt nem 
firta t ja. Ne m könyöklö és nem pusztító, a sorsára bízza magát, 
mint a jó gyermek a szü lőjére. Ne m ké nyszeríti a vilá got, hogy 
elő lle földig hajo ljon. Vidám, jókedvü és csevegó. Légy hul· 
lámu da lla mot já tszik, melyre ezersz ínű lá ncot roppnak a rezgő 
nyárfá k ezüsl-szürke levelei. III-oli gyöngéden megcibálja a vi
rágok boglyas fejél, drága porra l hin ti be a szorgoskodó méhek 
hálál, a rég; házak repedésén bekukucská l s ha besurra n, parl 
fu le ft fa kulI képek keretei ről. Sok kedves dolgai cselekszik 
és sok hasznos munkát végez eJ. Szárnyára kapja a bóbitás 
virágmagvakal, körül ba busgalja ö ke t s ha útjába n a lka lmas 
helyet ta lá l, széth inti az a nyaföldön. Ülteti , színezi, keveri az 
Uristen tarka kertjé t, a természetet. A vándor porlepte, izzadt 
homlokát enyhe árammal hüsíti , a levegőt örök mozgásba n 
tarlja, mintegy vHág-lé lek-ventilátor. S mindezt úgy cselekszi, 
min t egy szerény ember. Ha közelröl nem figyeled. még a Zú
gásál sem hallod. Csak érzed, hogy fú. S fú vásában mérhelel
len halalom rej lózik. Egy lá lhalallan eró halalma. 

Az egész, teremtett világ a láthatatlan erök hatalmára van 
berendezkedve. A nap ultra-viola sugarai. melyeket A. J. 
Thopmson világhirü a ngol tudós szerint a ha ngyák lá tnak. mi , 
a teremtés koronái nem lá tunk, - egy érdekes vonás a mJ 
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fizikai alkatunk tökéletlenségéról. - az utóbbi időben nagy 
szerephez jutottRk az él ő lények világában. Ma, tudjuk. hogy 
néJkülök nincs szerves élei ezen a földön. Összpontosított 
erejük hatása az orvosi tudományban egyenesen nélkülözhe~ 
tetlen. Okos felhasználásukkal reménytelen eseteket gyógyitot
tak. S hatásukat i lletően még nagy meglepetésekre számitha_ 
tunk. Honnan vegyültek 8 nap sugaraiba és hogyan, ki tudná 
azt megmondani. Csak ott vannak, hatásukat érezzük, gyógyító 
erejüket boldogan használjuk föl. 

Igy vagyunk a villamossággal. Eredetét, lényegét még 
ember fel nem fedezte, elfogadhatóan meg nem magyarázta. 
Csak annyit tudunk róla, hogy bizonyos gépek, dinamó k segit
ségével árammá lehel fejleszteni . Az ára m ereje csodákat mü
vel, bonyolult és sok-színű, mint a nyugati ember élete. Hatá
sára villanyos kocsik százai robognak a nagy városok zajos 
utcáin, drótkosarak száguldnak fl, bányák sötét tárnái n ki és 
befelé. gépek kattognak a mammut gyárakban, világosságra de
rül a sötét éjszaka, művészi kivitelű hirdetmények kápráztat
ják a szemet. Hogy ez a láthatatlan erő honnan jön és hová 
megy, men tudjuk, csak a hatását tapasztaljuk minduntalan s 
ha egyszer valami világcsoda folytán megszűnik létezni, magá
val temeti életünknek egy csomó kényeimét és boldogságát. 
Vala mikor aggódva kérdeztük, hogy mi lesz a világgal. ha ki
fogynak az olaj és a kőszén? Megáll vagy összeomlik ez az 
egész géprendszer-civilizáció. Ma ez senkinek nem jut eszébe, 
mert itt va n a villamosság, mely nemcsak pótolja az anyaföld 
eme nyerserőil, hanem kihasználási lehetősége jóval felül
mulja azokét. 

Vagy végy kezedbe egy darab mágneses vasat. Közön
séges megfjgyelésre olyan. mint a többi vas-darab. De láthatat
lan részecskéiben yala mi titokzatos erő rejtőzik. Apró kis fém
~m~zek Ú~: sie tnek .fe léje. mint éhes gyermek anyja keb~lére; 

s ugy csungnek rajta . mint gyümölcs a fán . A vonzo ero 
ha ta lmának az eredetét nem tudjuk. de hatását ismerjük s a 
nyugati ember nagy fontosságú következfetéseket vont Je ezen 
ismeretböl. 

A felfedezés óta ta lá n a magnetizmus izgatta a legtöbbet 
az emberek gondolkozását. Mi lehet a vonzó erő és honnan 
jöhet. S a nagy titok megfejt éséböl sok éle lmes ember kitűnő 
hasznot huzott. Elsősorban az orvosok, ki közül nem egy vilás 
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hirnévre emelkedett a mágneses gyógykurájável. Egy mágnes 
vassal egyszerüen megérintette a beleg ember fájó tesirészét 
és kész volt a hatás. Ma ezt közönséges csalásnak, kuruzslás
nak minősítjük. Jóllehet még ma is vannak hiveink között igen 
sokan, akik hisznek a hasonlermészetü gyógymódban. melyet 
falusi csodadoktorok bökezüen és nagy ludákossággal ajánla
nak a hiszékeny emberlestvéreknek. A halás az ilyen eselek-, 
ben gyakran szomorú és tragikus. 

A láthatatlan erők hatalmának a kihasználása, hála a tu
domány vivmányainak, más, helyesebb irányba foglalta le az 
ember fölledező és alkotó vágyál. [gy a mágneses erőnek a 
felhasználása is. Az egyetemes érvényre jutott elv alapján, t. i. 
hogy a földünk bizonyos pontjának is meg van a mágneses 
vasdarabhoz hasonló természete, vonzó ereje. ma az iránytű 
segitségével hajók indulnak el a végtelen tengereken a ,jóre
ménység" partjai felé. 

"A szél fú, ahová akar, zugását hallod, de nem tudod 
honnan, jön és hová megyen..... Ez a törvény áll a fizikai 
világban s a láthatatlan dolgok hatalmáról beszél. De áll ez a 
lelki erők életében is. Vagy ahogy a Biblia kifejezi, mindenki 
életében, aki lélektől születik. Akiben nagy lelki erők uralkodnak. 

Vegyük az anyai szívet. Ez avat anyává minden asszonyI. 
Ez alkotja az anyai gyöngédség mélységét, melyet nem lehet 
semmiféle mérő ónnal megmérni, az anyai féltés és vonzalom 
báját, melyet nem lehet eléggé ragyogó színekkellefesteni, a 
megbocsátani tudás határtalanságát, amelyet csak egy anya 
tud megélni. Nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megyen, 
csak itt látjuk az örök anya égszín mosolyában, meleg ölelé
sében, aggódásában. Természetesnek vesszük, ha van, sohsem 
kérdezzük, hogy miért van, de ha kihuiI életünkböl, e pótolha
latlan veszteséget könnyezve megsirafjuk. Mert jól jegyezd meg 
aHa I az édesanyai szeretetet nem pótolja semmi a világon. 
Meri lényegében semmi sincs hozzáÍogható. Az anyai szeretet
nek csupán három arculatát hoztam fel testvéreim. Ez a három 
vonás fényesen igazolja az állitásom. Az anyai gyöngédség 
gyermekében királyfit és király-leányt lát s anyaságán keresz
tül ösztönösen megérzi a minden-ember királyi méltóságát. 
Számtalan esetet hozhatunk fel a történelemből és az életünk
böl. A féltő vonzalom egyenesen legendás színezetü. Bizonyára 
mindannyian ismeritek az alábbi megható kis történetet. Az 
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édes anya búcsúra megy. Utközben saját (ia megtámadia és 
kitépi szívét. A gyilkos fiú véres szívvel a kezében, utnak indu!' 
Furcsán kezdi érezni magát, megtánlorodik. mogbotlik. S ekkor 
megszólal a kézben vérző anyai szív: Megütötted-e magadat, 
édes ' fiam? Gondolkozzatok testvéreim I van-e ehhez fogható 
féltés? Vagy vegyük a megbocsátani tudást. Nem régen hal
lottam két 'asszony párbeszédét. "Hogy viselkedik a fia". kér
dezte az egyik. némi sajnálkozással. "Mint régen, javithatatla
núl züllik", felelte a másik. "Ma éjszaka is úgy rontolt reánk, 
mint egy vad állat. borzaztóan büntet 8Z lsten I" .. Ha az én 
fiam volna, rég kiteUem volna a szűrét." "Igen, én is rég ki
dablem volna, ha a maga fia lett volna. De látja ö az én 
fiam." - Lehet. hogya tékozló fill a szentséges pillanatban 
anyját szid ta valamelyik szennyes korcsmában. 

Láthatatlan és leirhatatlan hatalom: édes anyai szív I be 
árva a mi életünk nélküled s mi mégis irántad be hálátlanok 
vagyunk. Sohsem értékel ünk. amig élő vagy. csak amikor elve
szítünk. akkor tudjuk. hogy mit jelentettél számunkra és hogy 
mennyire szerettünk. 

Afiai I az anyai szív mellett van egy másik hatalmas erő, 
mely életünkre elmondhatatlan befolyást gyakorol. a honszere
tet . mely ha távol esünk otthonunktól. egy különös lelki álla
potban jul kifejezésre. A világpolgárias angolszász gondolkozás 
ezt az állapotol .. hon-betegségnek" nevezi és méltán. Ez az 
érzés. ha eluralkodik rajtad. fölér bármelyik gyötrő betegséggel. 
Az angol ember. akinek birodalma földünk egyharmadára ter
jed ki. érdekesen találja meg a gyógymódot reá. Ha távolesik 
otthonától. beosztott időközökben szabadságot és hazatérést 
biztosít magának. S ha megsporolt pénze nem futja egy palo
tára valamelyik város villanegyedében, a régi temetőkertben 
egy sirhelyet vásárol magának. 

A honszeretel fogalma llIeghalározatlan távolságok között 
mozog. Pedig lényege benne van egy maroknyi barna rögben 
is. Rögben. amelyet kis gyermekkorodban játékos kedvvel őröl· 
tél ujjaid között, vagy férfi korod ban vánkosnak vittél hazád 
határán túlra. S ha nem vitted, boldogtalan voltál egész életedben. 

Csodálatos az ember élete és viszonya e maroknyi rög
höz. Jön óra, amikor elfog a vágy, hogy elszakadjunk tőle. el
me~eküljü'nk hazulról. Egy ideig, lalán az ujdonság sikerének 
hatese alatt . elnyomjuk a mögöttünk maradt otthon egyszerű 
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k~pél. de végkép elszakadni tőle 
tatlanul köt a rög: 

nem tudunk. Meri elszakítha~ 

.. He. nem selyemszállal. 
Köl 8 rög kötéllel. 
K oporsókötélle)" 

A költö mondja a vágyak "göncöl szekerén": 

"Lenn hagytam mindent. mindent, ami fájt , 
Kelnek szivemben új melódiák, 
A végtelenség árje szinte fölvet . .. 

S mégis jó volna fejem alá lenni 
Egy kis maroknyi édes anyefölde''', 

ÉS köt az emlékek hatalmával. ÉdesanYádnak visszacsen
düJö, drága figyelmeztetése. midőn megkondult templomod öreg 
harangja: "Gyermekem. hallod~e, jöjj, imádkozzunk·, az első 
lehér álmod s mindaz, ami drága multi életedben. Mind köt 
ide e maroknyi barna röghöz. 

Sok intelligens ember vallja, hogya nagy világ a hazl\ja, 
mindenütt otthonra talál. Csodálom ezeket az embereket, de 
nem tudom megérteni. Kivételt képeznek az egyetemes törvény 
alól. Még Jézus, a legnagyobb világpolgár, a legegyetemesebb 
ember sem sorozható e csoporthoz. Hiszen az irások szerint 
bizonyos előszeretettel gondolt kis hazájára. Jeruzsálem pusz· 
tulására gondolva, könnyekre lakad. 

Arislotelesnek, a hires görög bölcsnek van egy megszív
lelendá állitása : "Akinek sok barátja van", mondja á "egy ba
rátja sincs." 

HEgyformánek lenni mindenkihez : 
Emberfeletti nagy sziv kell ehez. 

I!:n a szívemet szetszakiloltam, 
Ahány darabja, annyifelé von. 

Pár rongy darab jutolt mindenkinek. 
I!:s nem jutott az egész senkinek.-

Igy vagyunk a honszeretetfel is. Igazán és mélyen sze
retni csak egy földdarabot, a te honodat lehel. A kitágult, nagy 
szerelet szétfoszlik a megmérhetetlenségben. 

Honnan jön ez a különös hon szeretet, mely egyformán 
ural minden emberi a sarkok lakóitól a [orró égöv lakóiig, 
nem tudni. lsten oltolta-e ft sziv ünkbe, vagy nevelésünk ered-

• 

• 



ménye? Nehéz eldönteni. Talán mindakellö. A kellönek egy 
szerencsés keveredése. amely énünkké válik s lépést tart lelki 
életünk kifejlésével : elmélyül és kitágul. Egy meghálálhatatlan 
ajándéka az életünknek, mert · nincs szerencsétlenebb lény a 
világon, mint a gyökértelen. hontalan ember ... Itt van ez a 
drága ajándék. éU vele. hallgasd. amint csendben, mint a szellö. 
átzúg a lelkeden. Szeresd és soha meg ne tagadd,mert önma
gad sujtod legfájóbban vele. Nézd testvérem, a fa nem tagad
halja meg a napot, amely öt lelnevelte. Ha szivedben elhide
gülés üt tanyát, gondolj azokra, kik térdig lejárt lábbal, sovány 
vízre és kenyérre is jönnének. csak hazajöhelnének. 

A lélektöl születell embernek van egy harmadik ajándéka, 
• • 

a hite. Es épen a te drága unitárius hited afiai I Ugy születik 
csendben. szerényen, mint a szellő, de hatása és munkája foly
tonos. Honnan jön és hová megy. nem tudni. Benne van az 
Isteni élet érverésében. Most látható lesz, majd legyverek, a 
durva eröszak sziklák alá szorítják. Ott is működik. Embereket 
készít elő a mártir halálra. 

Mi a lényege a te unitárius hitednek ? Nem tudsz leleini 
reá. Mások egyszerűnek, dogmák puszta tagadásának nyilvá
nítják. Te mélyen e1csodálkozol ezen a megállapításon. A te 
hitedet, igaz, nem lehet hitrendszerekbe loglalni, de eggszerü· 
sége nem Q leszükített, felszínes jellemvonásában. hanem átható 
világosságában áll. A te hited nincs könyvekbe írva, azt nem 
lehet meglanulni. Azt meg kell élni és mindenek felett ki kell 
érdemelni. Unitáriusnak születtél, de unitáriussá kell lenned. A 
te hited az isteni élet útja. Az örök fejlödésé, a tökéletesbülésé. 

"A rossz polgár". mondja egy nagy államférfiú, .. vétke
sebb az anyagyilkosnál, ez magát teszi árvává, az milliók any
jának sírját ássa". Mit mondjunk a rossz unitáriusról. Az le
rombolja lsten képmását önmagában és hitsorsosaiban. elzárja 
a közös utat lsten felé. 

Évekkel ezelöll 011 sétáltam a Csendes tenger parlján. 
Fehér vászonvitorlás csóinakok, mint ott felejtett fehér álmok, 
lebegtek a végtelennek látszó tengeren. A tenger mélyen mor
moHa örök zenéjét. Egyszerre kedvem támadt. hogy egy ren
delkezésemre álló csóinakon a parttól egy pár kilométerre eső 
szigel-csoporlra evezzek. A hullámzó kékség fölé nött apró fe
kete foltok. régóta ingerelték kiváncsiságom, Itt volt az alkalom. 
hát kielégítetIem. A szigeteken egy nagyszerű látvány ragadott 
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meg, parti virágok rokon-társasága. Itt is pipacs nótt. halványsárga 
és tüzes-piros. mini kilóméterekre a szárazföldön. A szél hozta. az 
enyhe szellő, az varázsolt virágos kertel a kopár. barna sziklákon. 

A láthatatlan erők ép így működnek a fizikai világban 
és a le lelkedben is alial Tárd fel a kepukal, húzd rel a zsi
Iipekel, hadd áradjanak, hadd működjenek 011 az anyasziv 
féltő melege. honszereleled varázsa, unitárius hited glóriás fé
nye, ragyogása, hadd tegyék szebbé és boldogabbá lelkednek 
kertjél ; éleledet I Ámen. 

A feltétlen bizalom. 
, Mt. IX. 2. V. -

A Biblia, mini a székely ember előadó modora, szűkszavú 
és drámai, mint a székely ballada. Egy-egy odaveleU nagy kör
vonalú mondásban vagy szóban, egész élelképekel elevenit meg, 
élő, mozgó alakokat idéz fel emlékezelünkben. Vagy olyan, 
mint a névtelen kalona süppedö sírján málló kis kőkereszt, 
mely semmil sem mond a közömbös elhaladónak, de a hall
galó, figyelő léleknek annál löbbel beszél. Beszél egy virágjá
ban derékbaszakadI élelről, szenl hevületről. mártir halálról. 
Egy gyászbaborult kis oUhonról, fájó özvegységről. vagy egy 
kisírt szemü öreg asszonyról. A színes, összeomlott álmokról 
s mindarról , amit egy reményteljes ifjú élet igér. Beszél a há
ború borzalmairól, bűnről. szennyről. nyomorról. Egy árva nem
zedék álkáról és vádjáról. Egy fájó emlékezIelő, egy lükör ez 
a kőkereszt, melyben álcás, csunya valónk visszaverődik. 

A Biblia szűkszavú drámaisaga gyakran megtéveszti az 
olvasói s lálszólagos ellenlélekben lünteli fel a lényekel. Mil 
aka r Jézus ezzel a kitétellel mondani, kérdezheti közületek 
bárki, afiai I .. Megbocsáttattak néked a te bűneid." Hiszen ez 
az ember ha bűnös volt, százszor megbünhödött érte. Bénult 
tagjai, melyek nem érzik többé baráti kezek szorítását, a nap 
reáhulló, bizsergető csókjait, ~elyek merev életlelenségben függ
nek testén, mint száraz, asszott fatuskók, a lassú, fájdalmas 
elhervadás, a sárga viaszfoltok testén, a diadalmas halál fér
hóditásának szörnyű irány jelei a szív felé, a magát szemlélő, 
összeroskadó ember lelki zuhanása, vajjon nem elég bér. bu
$ás kama talta l, a ml)lt bűnéért? Vajjon van-e ennél fájóbb 



54 

bünhödés? Bizonyára nincs. S Jézu$ mégis bűneinek megho· 
csálásáról nyugtatja meg a beteg embert. Itt valami félrema~ 
gyarázhalatlanul zavaros. Különben is ez az egész esemény 
egy babonás iró hiszékeny lelkéből pattant ki s mi, akik a 
csodák létezésében nem hiszünk, könnyü, sót lebiráló kézle· 
gyintéssel intézzük ej ezt a Jézus életlörlénetére reáerószakolt 
sallangot. Ez a megoldás azonban nem jelenti a józan gondol
kozás győzelmét az élet fiklivnek látszó kérdései felelt. Ellen
kezőleg, a csata gyáva feladását. Egér út AZ ilyen álláspont, 
mely a sötétségböl a sötétséghe vezet. A kulcs Jézus mondá
sához az emberi lélek titokzatos világában keresendő és 
található meg. . 

Az egészséges ember, állapotát természetesnek, önmagá
tól értetődőnek találj·a. Úgy fogadja el, mint a tüdő a levegőt 
vagy a szem a világosságot. Fogy benne és általa, mint a hó a 
melegben, vagy gyarapszik, fejlődik. mint a zöld vetés tavasz
szal. Nem kutalja az eredetét, nem tépelödik állandósága felelt. 
Csak érzi. hogy az egészség benne van az élet egyelemessé· 
gében és ő él vele . mértékkel vagy mértéktelenül. A beteg em
ber azonban fájdalmára értelmet és magyarázatol keres. Mert 
a betegség természetellenes állapot. A lázas éjszakák kisérteties 
vizióiban felmerülnek a nagy kérdőjelek, az izgató miértek. 
Felmerül a fájdalom okfejtése és mindenek feleU az a döntő 
kérdés, hogy ki küldte. 

Az egyszerü ember a betegséget a gonosz szellemek rontó 
munkájának hitte. vagy egy gonosz istenség ostorozásának, ki 
kéjes gyönyörrel szemléli az ember szenvedését. Ki az emberre 
szabadítja minden hatalmát s ha letiporhalja tépi, szaggalja, 
hasilja testét, mint a vadállat az ő zsákmányát. A valamivel 
fejlődöttebb műveltségi szinten élő ember felfedezi a bűn és 
bünhödés közötti egyenes viszonyt. A bünhődés a bűnre kér
dez. J:.s a bünhödést. a szenvedést az küldi, aki mindent lud 
és mindent tehet. .. Aki villámol hajH az égból, aki hideget és 
forróságat küld a földre és meggyújtja vagy h~mályba burkolja 
a csillagokat." Aki mindenható: Isten. J:.szreveszi és maradék 
~élkül számon tartja az ember apró vétkeit s ha csordultig le
lik a pohár. kiönti bosszúját. Ez a felfogás még ma is széles 
rétegben uralja az emberek gondolkozásál. A belegségról még 
mindég az hisszük, hogy az az Islen oslorcs8pása, melyet oly
kor-Qlykor érzünk önmagunkon. Ezl hitte a bibliai g~tlaülött 
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paralitikus ember és ez a gyötrődés, ez a lelki fájdalom tul
a testi fájdalmát. Jézus nem tett semmiféle csodát, csak 

'sz,,,, visszaadta a beteg lelki nyugalmát eme szavakban: 
nam I Megbocsáttattak néked a te bűneid l" Nem ma

bó részletességgel az emberi lélek sokrélüségét, titok
a bűn-rogalom teológiáját, arájdalom bölcseletét. 

ennyit mondott: "Bizzál nam l" Ne hidd, hogy az Isten a 
erős, bosszúáló, kicsiny hibákat örökké számon tartó. 

felejtő Istene. Az Isten a szeretö és megbocsátó 
Atya. a te bűneid·. Ha volt bűnöd, eltörölte-
teU, azért is. mert szörnyen megszenvedtél. Ne hidd 
azonban, a betegség Isten veresége rajtad, lehet az lsten 
tanHAsa is és pont azért rajtad, mert talán a te nagy, megbáná 
lelked a legalkalmasabb eszköz mások átformáló tanulságára. 

Most relénk rordul a Mester és tovább magyarázza: a be
tegség, a szenvedés egyáltalán nem lsten büntetése, hanem az 
isteni törvények áthágásának a következménye. Az Isten tör
vények által igazgat. kormányoz a mindenség felelt és a mi 
életünkben. Ezek a törvények örök időkre szólnak, változha
tatlanok. Ezeket nem lehet emberi rurfanggal vagy megveszte
getéssel kijátszani. Áthágóinak kivétel nélkül bünhödniök kell. 
De a bűnös nincs végérvényesen .. elintézve ". Nincs a pokol 
mélyére taszítva, ahonntin sohase remélhet visszatérést. Szá
mára tárva-nyitva áll az út az isteni törvény felismeréséhez, 
gyógyúlásának visszanyereséhez. És készen áll a leghatható
sabb eszköz, a bizalom, csak élnie kell véle. 

Hogy milyen relmérhetetlen hatalma van a bizalomnak a 
lelki és testi relgyógyulásnál, az ragyogóan bebizonyosodott a 
világháború alatt. Akadtak egyének, kik a háború iszonyát a 
rronton átélve, elveszitették látó vagy halló képességüket, jólle
het látó vagy halló-szervük szervi sérelmet nem szenvedett. Ezek 
az emberek a háboru t Isten vereségének fogták fel. A véres 
hulla-roltok a röldön, az ágyúk haláltosztó dörgése a légben, 
az iszonyú látvány megnémította. rnegsüketíleUe, vagy megva
kitotta. Mintegy magukra vállalva az emberiség szörnyű átkát 
és rekete bűnét, a legdrágább kincsüket dobták oda váltságul. 
Megszólalt a lelkük: Ha ennyire elvetemült az ember, ha eny
nyire gonosz a felszabadult szenvedélyben megfürdött lelke, ha 
ilyen szörnyű telteket képes véghez vinni, gyakran szemrebbe
nés és lelki undor nélkül, akkor nem érdemes az életre, a szebb. 
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jobb és igazibb életre. Isten I kiáltottak az ég felé, én nem aka
rom látni fl vérhe márlott hullahegyeket. nem akarom hallani 
a sebesültek halálhörgését. csonkíts meg, béníts meg engemet! 
Tudom. hogy nem gyönyörködtet többé a kibomló tavasz. tu
dom, hogy Calum vén harangja nem hív többé imára. nem hal
lok több zsoltárt, nem látok több színt, árnyalatot, zsongást, 
életet, de nem látok és nem hallok több iszonyuságot. 

Haza jöttek a gyógyíthatatlannak vélt szomorú emberek, 
tekintetük néma volt, hangjuk nem eredt, de rettenetesen vá
dolt. Az orvosok minden elképzelhető módon és minden ké
zenfekvő ezközzel próbálkoztak, de sikertelenül. Végül felfe
dezték a legegyszerübb utat, de a leghathatósabbat, a bizalom 
felkeltés!. Vissza kelleti hozni s beléjök plántálni az elveszített 
bizalmat, azt, hogy Istennél van megbocsátás a háború borzal
maiban elvelemült ember bűneire, ha ezeket a borzalmakat 
megbánja és tanulságként felhasználja. "Bizzál liam l" Csen
dült meg lelkük mélyén Jézus gyógyító hangja, megbocsáttat
tak a háború bűnei. Nyisd fel szemeidet s lásd meg Istened
ben és emberfestvéredben a szerető, megbocsátó vonásokat. 
Hallgasd a vigasztaló, kibékitő hangokat ... A vak ember sze
mei felnyíltak, mint a virág kelyhe jégverés után és az élet 
felé, lsten felé ragyogtak. Fülei kitárultak a boldog hangok be
fogadására, s ajkai zsoltárt mormoltak. Látott, hallott, avagy 
beszélt. Nem csodatétel volt ez aliai I hanem a feltétlen biza
lom természetes következménye. 

Testvéreim I a bizalom az élet varázsigéje, melynek csodá
latos hatása van az emberi lélekre. A bizalom az élet varázs
kuIcsa, mely előtt nincs felnyithatatlan zár. Szeretném ha ezt 
megértenétek s ennek fontosságát átéreznétek. A szenvedő 
embernek, aki hosszabb vagy rövidebb lejáratú ' betegséggel 
lépi át az orvosi rendelő küszöbét, szeretném odakiáltani : "biz
zál fiam." A bizalom a leghathatósabb orvosság. A koporsó 
f~lé hajló nak megmagyarázni, hogy a bizalom a legerösebb 
Olgasz. Annak, aki hatalmat és dicsőséget veszített s most a 
r:nult ~omjain kesereg, lelkébe önteni, hogy a bizalom a leg
Jobb utmutat6 az új életre. Szeretném mindannyiotok elé tárni 
s .~r~kke előttetek tartani 8. nyitott Bibliát s benne e szót, e 
szovetneket, hogy lerhetek és fájdalmatok értelmet nyerjen és 
könnyebb legyen. Ámen. 
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