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• 
A régi jó békevilúgban kezdett imi PCl'C'zc lné 

Kozmll Flóra. Előttünk múr ismeretlen világban 
_ s éppen ezért érdekes. hogy pompás vilaUwzó 
~'ik lw i. költői vallomásai és ragyogó valláso:,,; rej
Irgetésci ma is eleven erővel hatnak. Olvasás KÖz- , 
bC'1I szakadatlanul beszélgetünk yele, res telkcclve 
közöljiik, hogy ma is akadnak még sápadt, rosz
szu! táplált béresgyerekek, a nők vúlasztójoga sem 
hoztn el a tisztultabb. emelkedettebb világot és a 
békemozgalolÍl által ajánlott népszövetség sem UH
tötle bo hh"atását. 

De ~\.Ini nt továhb követjük Perczelné K ozm a 
Flóra útját az időben, látjuk, hogya yilúghúhnrú 
kitörésekor már ő is eljutott a könyörtelen külső 
körtilményekkel való számvetéshez. l!'ok07..Htosan , 
rújön. hogy igen keveset lehelünk fl rombOlÓ ha
lalmakkal szemben. De éppen ez a felismeTé~ köte
lez, alTa, hogy a göröglüzes látszateredmÚllyek 
helyett minden képességünket a bajok fJ,1)ökeréin 
lenyúló lén:IJ1eges 'nw:nkárn iránytffiiuk. Ez a csön
des. lépésről-lépésre haladó, a yilág minden rész~
hen mpgtalálható, folyton fejlődő törek,'ps tulaj
donképpen az unitárizmus, - tejti ki Pel'czelné 
Kozma Flóra. 

Nagyon érdekes gyakol'1ati próbával hi :wuyít
ja lJe, hogy az unitál'izmus, dogma nélkiil. a jó
z.an hecsületes gondolkozásl'a való nevléssci mi
lyen cgyöntetii világnézetet alakít ki hh·cinél. 

.. Retekig foglalkozhik a hllJok egy f'~etteL 
SZf'I'f> ttem volna minél több embernek az Hélettlt 
hallani. KérdezöfOködéscimnek eredménye az yolt, 
hog~' míg a többi egyhúzhoz tal'tozók 'Jnillden kö· 
::Ö.~ iníny néll,:iil egyik így, músik amúgy ny ilat-
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korott. teljesen tekill~et ~élki.i~ h.agyv~ vallásuk 
Ilcmét _ az unitánus IsmerOSCIm, mll1tha csak 

sze. t"} . . d . á össwbeszéltek volna, egy o -egyig mm egy tr -
nyú, mégpedig a leghurnánusabb fele letet adták," 

Veleszületett logikája sziklaszilárd hitté kris
tályosodik élete vége felé. A magyarságot és ('58-

Jádi életét ért halálos csapások újabb és újabb 
próba elé állították. 

A kommunizmus idején a gyásszal és az em
berek elvetemültségével vívódik. A kerepesi teme
tőben például egy toprongyos öreggel találkozik. 
aki a díszes sírokr61 ellopja a virágot, hogy a gyo
mos, jeltelen sírokat díszítse vele. A proletár elv
társ így ripakodik az érdek lődő Kozma Flórára : 

.. Talán bizony sajnálja azokat a cifra sírolm,t, 
ahelyett, hogy eszébe j utna, hogy még a ha lál utá u 
is fennáll el. al. égbekiáltó igazságtalanság! Leg
alább a halottakon elkövetett igazságtalanságot 
próbálom reparálgalni!" 

Kozma Flóra ezentúl halommal hozza szá
mára a virágokat s arra is ráveszi, h ogy lopkodás 
helyett inkább vele együtt gyomlálgassa az elha
gyott sírokat. Végül elérkezettnek látja az időt, 
hogy Krisztus szobrához is elvezesse. Erre aZQn
bl~n ismét kitör al. öregből a düh és szitkokat szór 
J?Z~lsra, aki nem akadályozza meg a földi uyomo
rusagot. 

Kozma Flóra most emelkedik bölcsesége leg
magasabb fokára: 

lu k'FöldönfutÓk vagyunk, se éjjelünk, se nappa
n s csak akkor nyugszunk meg, ba a temető-
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beu bolyonghatunk. de itt is gyom/á/juk a gazt 
és hordjuk felebarátaink számára az engesztelő 
\"Írágokat: még a holtakra, még a másvilágra IS 
átdve a felebaráti szeretet ... mit akar még töb
bet!! ... Ez a megváltásl" 

Sz. W eress Jolán 
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