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leljes01ne munkálkodjunk Idlarlással, szorgalommal, bogy magunk

emberek társaságában. Mintha megérezte volna az isfeni elhivalásl,

IÓI~lét, népün k étetjogál s gyermekelr.k jOvendöjét blzlosllhassuk.

egy belső hang arra kényszerlletle, hogy dobja le d biborpalástot
hagyja ott • Jólétet és v'tlaljon egy kockázatos jövől. Faraó haragl~

Amen.

elöl elmenekült. Sok nélkOlOzésl látolt a menekUlés alatt. majd vissza-

tért, mint a kQldelésre ráeszmélt vezér és kivezette népét az egyiptomi fogS11gból.
Amit elmondiam, csak nagy körvonala annak az élelnelc
amelyet a zsidók e legnagyobb' pr6féléja élt meg. tIeiének mlnde~
e~yes szakasza alkalmas arra, hogy az ember hosszasan beszéljen
róla, példának áttitsa az . élő ember elé, meri annyi sok SZépet,
nemesei, kOvelésre mélloat lalálhalunk benne. Jelen esetben az ö
egész élettOrténetéból két momentum klnálkozik elmondásra, mery
mély tanulsagot rejt magában. Egyik a hivalását helyesen fölfogó
és betö ltő édesanya, másIk az anyai Intelmeket sohasein feledő fiu,
A kél momentum alkalomszerOsége mindég megvoll, de talán sohasem .111011 közelebb hozzánk, mint ma és sohasem voll Id ősze rUbb
az arról való beszélgetés, mini mosl, amikor egy uj Iskolai évnt!k

Öntudatos anyéDak hasonló fia.
(I.kolal h cltJtn r) Alapige : II. Mózes 2. 9- II
Keresztény Testvéreim I Az ótestamentum egyik legnagyobb
és legjelentőségleljesebb alakja Mózes próféta. t Iete egészen OsszekapcsolódIk a zsidó nemzet életével ugy anny:lra, hogy a zsidó nép
történeimét nélkOle el sem lehetne képtelni. elttéhez annyi sok érdekes és tan ulsá~ os tOrlénet fozódik. hogy ma anoyl ezer év után
ls élvezettel Olvassuk HZ O élellörlénelét és példának.ls sok eredménnyel állIthaijuk az élOk elé,
Valahol a forró Egyiptomban szl1lelelt, abban az Időben,
amikor a legszomorubb történetét élte a zsidó nép, amikor a legkegyellenebb rendelkezések próbálták megfo/tani e nép életét. A
Nilus habja parancsszóra nyelte el u ujszalötteket, akiket az anyák
könnye, az apák bánata kisért el ebbe akatönös temetöbe. Mózes
azonban megmaradt. A csodálatos véletlen, az Isteni gCJrldviselés
tartotta meg őt A gondos anya sokáig rejtegette s mikor már tovább rejtegeini nem tudta a folyó hullámain egy gyékény kosárban
ulra bocsátotta. Nem sokáig ringatták a hullámok, meri a király
leányai rátaláltak és kimentették a hullámsirból S a palotába siettek
vele. A gyermeknek azonban anya keltett. A gondviselés éppen az
édesanyát rendelte melléje, hogy fölnevelje. Azután a királyi palota
kényelme vette kOraI, de a leikében elhintett magvakat a jólét meg
nem semmlalthetle. Sem az elkDIOnllés, sem a kényelem nem tudták
elfelejtetni vele, amit az anya tanitolI, bogy ó ls abból a népből
való, ak' oU kann hordja a nagy kOveket, hogy az ó ereiben ls
az a vér csörgedez, mint annak a fogségban levó, korbácsUlI szenvedő zsidónak és neki csak az lehet az álma. ami minden zsldóé:
megSl.abadulni az egyiptomi fogsagból. Hiába zárla el ól 8 palot.,
gondolatban mégis velDk voll, Ha sétája közben valamelyik ts!dót
meauólIthatta klérzett szavaiból, hogyanal a néppel érez. Ha al·
kalom adódotJ, mindég scgitett rajtuk. ValamI nagy nyugtalanság
nu .01 "lt., mert nem jr..to 101 miliál .a palot~ban, az olőkel6

a kU"Obét lépjUk át

•

A biblia lelrása szerint Mtizes csodálatos módon szabadult
meg a reá ls leselkedő haláltól. Az anya gondossága már aklror
kllOnl, amikor gyermekét vizmentes kosárban belyezte a Nilus hab·
lalra, arra gondolva, hátha valahol messze, ahová a Faraó keze nem
ér el, valaki megtalál/a. megmenli és fölnevelI. Nem ls csalódott.
Kimenlették a vizből és a királyi palot~ba kerOl!. Ou bizonyára
tudták. hogyavizból kimentett gyermek zsidó szDlók gyermeke,
de arra gondoltak, hogya gyermek elról mit sem lud s ha tudna
is, lit elfeledi azt. mert a környezet egyiptomit formál belöle, aki a
z.ldót rabszolgának tarlja s lenézI. Az volt a cél: eltitkolni származásil, elldegenitenl aitól a fajtól. ahonnan származik.
A lörttlinet szerint a gondviselés éppen az édesanyM klJldle
melléje, hoR}' legyen, aki táplálja, nevelje. A gondos anya azonban
nemcsak tá p~álfll, tisztán tartolta és Oltözretle, hanem a gyermek
szivének, íelkének még Dres kerljébe nap-nap ~Un eiDIIeieIt valamit.
Beszélt neki az édes anyanyelven, hogy azl Ö IS meglinulfa. Beszélt
a d ics ő mullról, zsidóország bajjan! nagyságáról. Beszéll az elhaiYOU olihon ról, ahová visszllvágyJk minjen zsIdó, arról a szabadságról, melytöl megfosztotlák Oket az egyiptomIak. Beszéll a fogI~i $'omo'••apJ'i,OJ. fIlllondta, ho~y meo.yl kOvet 1$ mily ••
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nehezek"et kell emelniük, hogy mennyi korbacsílfésl kelJ, hogy Szó
né!kO! e!szenvedjenek, bOf!Y mennyi nélkülözésben éS megll!azlafás·
ban van részOk, hogy mi/yen ke~ye!len ~s embertelen törvényekkel
akarják me~semmi5i1eni öket. Mint egy-egy kis palántát, ugy, ölletle
el mindezeket a gyermek szivének , lelkének kertjébe és gonddal
ápolta, amig az reá bizatoll. ElUllelte minden zsidó álmának, soha
meg nem szOnő reménységének magvát: lerázni az egyiptomi fogság láncait, meg.izabadulni az idegen rabság jármálól ~s megszerezni
azt a föld et, melyet az Ur igért az elödöknek,
Amint fejt ödölt a gyermek testben, ugy fej!ödlek, meggyO·
keresedlek és er6sOdlek a lélekbe Oltetell plánták'. A gondos anya
alkalmat taláJt arra, hogy gyermeke megláthassa a nehéz k6 alatt
gO r nyedő zsidóI, mej!korbácsolt fajtáját, kiéhezleleU fajtestvérél, a
kOzOs álmok hordozóit. Amikor akkorata nőtt a gyermek, hogy már
anya nélkQI ls biztositva voU élele, abban a tudatban adta át ujra
a királyi palotának, hogy anyai kötelességét hlven teijesitelte_ Ob.
mennyivel nyugod tabban vé~ezte dolgát, mennyivel megelégedettebb
volt az az anya, mi vel ludta azt, hogy gyermekét a belyes uton
inditotta el.
A palota kéryelme várla az egyszerU gyermekeI. Ruhája
szép, csillogó, eledele, ami szem és szájnak kivánatos s környezete
elökelö egyiptomi urak gyermekeI. Azonban hiábavaló volt minden.
Mózes nem érezle jól magát otl. Az anyai intelmek folyton vissza~
csengtek fQlébe s ö azokra hallgatot!. Többet ért neki, ha anya.
nyelvén csak egy szót is szólhatott, akár egy szolgához is, mint az
egész napi idegen nyelven való beszélgetés. Többet jelentett neki,
ba fajtájaval bármi kevés Jót is tehetett, mintha öt érte volrta a
legnagyobb királ)'i kitOntetés. Boldogabb volt, ha népének közös álma
foglalkoztatta, mintba a királyi palota minden lakója csak vele fog·
lalkozott volna. Addig duzzadtak, addig erósödtek benne az anya
áUal elhintett maRvak és plánták, mig egy napon elszakifva minden
Szálat, mely őt faraó udvarához kOtötte, ment, hogy a régi álmo..
kat valóra váltbassa. Vállalta a bizonytalan kimenetelü jÖvül. Ezl
mOvelle vele a helyesen és gonddal nevelö anya, kinek intelmeit
soba el nem feledte, Igy lelt a gondos anyai nevelésen keresztül
IZ anyai intelmeket megfogadó, vizból mentett gyermekböl egy
.emutsub.dilO "úr, 'i)' b.llb.tallan prOféta,
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A történelem folyamán többször Ismétlődött meR a Mózesé.
hez hasonló eset, amikor valak U a hatalom maRahoz II kdrt láncolni,
h og~ aztán el!enségév~ válljék s.aját vérének. nemzetének s bogy igy
hidegen h~~YJa Ol f~jtájának mlOden szenvedése. A nas::y Napoleon
fJát a béCSI uJvar vitte el, bORY na~yapia mellett a tr~ncia csá.
Szár .Huból osztr~kot, fran cia ellenséIlet nevel jenek. Ilyen célzat.
tal Vitték el a kisgyermek II, Rákóczi f erencet e~y oszlrálc jezsuita
kolostorba, hogy ott elfeledjen minden nemzeti érzést. Ahol azonban az édesanya elvégez te, vagy elvégezhette hiva tását, 011 hiába·
valónak bizonyult minden hamis szár dék u törekvés. Ezt bizonyit ja
az a szabadságharc, melyel fajlájinak élén, mint vezér 11 Rákóczi
Ferencz megvivotl.
De nemcsak a mull történelme, a nagyok élete által Ismétl ődnek meg az események, hanem apró kis életek állal a fejen is
hasonlóka t szül.
Tagadhatatlan, hogy a sors mostoh asága nehéz életet jutla·
tolt nekünk osztályrészül. A fclOletes gondolkozás, a nehéz életkOrOt·
mények, a jövendötól való félés, mini gyilkos folyam bOmpOlyOg
közöt!Onk s mind kevesebb uj életnek k e~ye tntez meg. Akik pedilZ
megmaradnak, akiknek életutat nyil a Jelkiismeret, a bOnletéstöl való
félelem, azoknak van· e olyan édesanyjuk, m!nt a Mózesé volf, mert
ma olyanokra van szükség. Gondos, lelkiismeretes, kötelességtudó
anynkra, akiknek anyai szive megérzi a következendölcel s igy arra
elókészitik gyclmekeikel. A mi szemponlunkból nem eJég csupán,
hogy ép, egészséges lesiet adni a feln övő gyermekeknek, hanem
ennél többel: ép lelket, erös akaratot, Ontu\Jatos sziklasz!I,árd j elle·
met. Az anyanyelvnek az anyák az igazi hlvaloll örzOl, tovább
terjesztőt Öle kell, hogyelOltessék a . faj es egyházszeretet . elsO
plántáit o~yan mélyen, hogy azl a késobb plánlált másfajta erzel·
mek meg ne semmisilsék . Az anyai ajkakon kert;SzlOI kell, hog~
elinduljon dicsö multunk megismerlelésének elso leh~t6sége. TI
édesanyák kell, hogy meglanilsátok arra a !I gyermekellek~t, h~gy
hová tartoznak, bogy hol az Ök hely Ok, h(lgy melyik az 6« ufjUk.
Ugy kelJ bogy elinditsálok hogy bárhová ls kerDIve meg ne tántorodjék,' hogy meg ne feiedkczzék az anyai intelmekről, ~ogy
bármilyen igérgeléséri is el ne adja hitéi, anyanyelvét. Hi pedi az
IJlya! .blval4linak eJegelleUelek, nyugodtan engedhetilek bárhová Oket,
•

mrrl hiszem, hoRY u anyai Intelmek" Jlavw.k nem lesznek hl~ba
valók ts meghouák a mtlló ~)'OmOlcIOI.

hirlitIlk a har'"A;ok, Jövftelén merrdobban a u lv, mtly minden
hivő lelkel ha flékokból ~ tnunl!ar,\uökt őlld th lv a Itn,plonlha hort
kOIeit stkOnknek lellu , zlYvel ti léltkktl eleget léve, háludáual
o1hlonunk a minden .ldá 80 kIJlen~ntk.
Amit a Rond"lk fll.ó. vallá,ofl ItlltQlt lú tmhtr ma mtltlfU
annak eredett mau!: vt~nanyulllt: a multba A ml unltA rlu. tl~
,IeinIt: elt • na pot éppen olyan níllly nak Ulr l6l1ák . mini a ' álOtfil'"
I1nntpek akármtlylk ét, amelyen Onnepl lélekkel, halii lell .dvvel k ~
ru lék fe l a lemplomol mfi lIlok I~ , akik esa k rllkán Itplt k át ;li n•
nak kOuObél. lgtn. mcrl t l: a niip atl htl1la makával, hOiilY bár tztn
li napon, ill az h tenhátába-n adjoll hálál anna k. akI a mun~ ál meR'
Ald/_ , aki a munka ulán a mlndennii pl ktnytf(l bizto.lIla. Vnllla6.
amikor et az onnep ml!2 nem voll III egyhád Onnepek kOzt lIfj.
r.kOlla lvlI, dt az rmbtr már akk or meu kere8tt az alkalmal ~
formál, ho/:y a terményelc belakarll45a uUn M I ~/ál IJlennel . ztm'
ben kitt/ezze.
Már II kCl.dcl, kudelén, al. tmberlJé" 6Jlcorában III u t W.
luk. A biblia lelráta .zerlnl I t e/Ji} tmbtrpár "yermekcl I. n IIf.~lllt. Áldoz nak al. eivel! Javak ';rl anna\(, aki megMdolla Okel. Abel
kivá lasztja ti Itgdul libb kévéket. Kain IIZ álla lok kOzOI ts leplebb
pé ldányt t. az olld rra 16vt. n okal fOIáldozdIc 1 ~l enne\(, minI akinek azoka l kOuőn h elf k . MeAnyugvá!sal leulk tzI, mt rl a hdl.
kire/nest ed hOlla maRával mindéK.
TesIvért im I Valll'J n nem fl " meRtléaed&!, mercnyuR'VAJ
Omlllc-e el a II Itikeleken mo, t, ilmlk or a bála DlIneptn III t lemp·
lomban vag)' lok? Nem érzlltk ·t ebbtn a pfll.l na lban n l a fOlemtl(J trzé' I, mel)'tt a hálálkodó érel., mIvel 1/ .em feledkeztelek
mtI( az It ten Iránti hálátÓl '/ A kOlsö forrni U2yan m;A, mini r~ '
Rt n. dc aIInyeR u'l)'íinu. FOlvlláaOful t íCnndOlkOd MJnk. tJlttultabb
hlt/elfO/lá. unk a Mia kl ltluéténtk. elC Y elnberhn 111611b m l ~ ''''''ta
emelk edel! ultyan, de It nytkt ben a mltemplomha IOvelelOnk , Im.nk,
lf(tlláru nk, ClnnepnCnltltJOnk uayanCJak u t 'eini kl, mini l rt ,,1
t~6 áldozal : aháldl.
()h. merI n'RY emberi tlfásult~(C. r'''eaAtg ~ nemtcró:íöm...
.eRkell ilhhol, ho ~y valaki lálva ill t(Cél1 évf termtIl, ne érezze
Izllksl!att u '"elHltJ lu mbenl hálának.
A lenne.hez, hoUY II ls nB"yrétlbcn hozdlArullUolc, azl

TI pedl2 kedves gyermekek , akIk egy ul I. kolal ~v kOnG~ n állvtok. JUMon mindIg eszetekbe, csengjen fOle lekbe. amire l
uOIOIl laollollall: . Bjrho v~ II kerOItOk el nt 'cIeditlek, hogy tRY
népnek '/iI~ y lok a jOl/endOI, btnnetek II tovább tRyhihunk ts lalunk . Legyetek alk almaIOk arra, bo~}' ill tudom.ny maival I~rmb
lalaira lalálhau analc bennetek. Tanulja tok 8zorialmaaan, legyelelc
tn~ed t lm u tanUvdnyok, de mInden kOrO lményelc kOlOlt me2:fogadva
• ~o ndos StO'61r lzava ll. dlctértlel IUrtnclelc magatoknak . dicső
ségére leayelelc annak a népnek, mtlyb61 életelek fála kIha1101I.
LeQ:yen blen "'dáSa a megktzd6dOll Iskolai éven, 8z016k ts
lanllók mu nU Ján. Ámen.
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/P~ A[.J/ •• ; - - - - " .rrN ~'. , .. l1alával tartozunk IZ
COul ""i ~ nllt llH )

Istennek.
Alapl,e : II. Theual 1. 3.

Keresztény Testvéreim I A s zámOn kér ő 692 megérkuésével,
• ler mények na"y részéntk a beltkarflá8ával, at ésuevehtt6en rövldOlő napok bUlItával, amikor él rélel.- lII.szlnú vlráaal al. (jn r ől btbzél ntk, akkor érkezik kOu!nk a Sztntmlhály vasá rnapja, unllárlus nyelven
szólva, al önl hálaadáa ünnepe. e lfOn minden t!lZlendöben, li lObbi
ünnepek kOzOtt helyei kér mallinak, hOi)' a hlvö ember l el k~1 rabul ejlK, gondolkoU.riI kéntesse, MiiI' bULditsa. Nem uWy jOn,
mint a lObbi nagy Onnepek, nem elöl.! meg na~ y e lök~lQ le l, nem
I. Időlik .. nnyIt kOt.Ollünk, mindössze t~y napra IOn é. tovább
megy, de el. IdO ,'all II lelkQnk beliejében kér helyeI mallának.
Nem hona I karácsony bQbiiját, sem il IIIJSvél, él ponköSI diadalmámorát • mégi. a munká. embernek t% il Itgn'lCyobh ün nepe,
Enntk u Onntpnek m/lgilll11Ot hlvalá" van. Al li hivaláJa, hoR)'
mtnden munkálkodó emberi, aki a kOIOnbOl.6 munkamuOkOn tOl lve
be hlvaU~ I, ti. telll láplálék mtjitl:terlélén fáradozik. flgytlmeztc llt
valamire. arra, hOl(Y a munka az. ember', de il mu nka ulán klláró
alJa" az az ISltné. PI~yelmulesle arra, hogy tH az IlentOl IOv6
ildásl ti nt ItlellSt megk ~ZO nnl, Itborulnl ll. elöli, "kltöl minden
ileUss IzármazJk . aklntk mlndcn embtr halaiidá8la1 tartozIk. Ugy áU
előnkbe (1 a napj mint egy OrOk. IIgyelmulet6 j melyntk blvaláUt
•
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mindenki tu iia és el ls ismeri. T ié/ek volt a munka, a verejtéke-

tartotta is. Oh, hányszor lelt meg szivünk és lelkünk remegéssel és
aggodalomrnal a vetés és aratás közölt. VetéseinkeI félleltak a ke.
mény tél t ő l, a rossz tavaszIól, hosszu esözésektöl és szárazsá~tÓI.
féJleUak, amikor a látóhalá r sz élen \'éSl l'S fellegek lornyosultak,
a mikor fejDnk fOIOlt villámok cikJzlak és megharsant az ég. amikor azt halltJlluic, ho~y iII -oH egy nehány perc jégverése semmivé
csépelte sok ember vetését. De bármi is fenyeg ette kenyerDnkd,
mindég azzal a hittel nézlfink azokkal szembe, hogy van egy 2,ondviselö Islen, aki me~v éd i és megóv ja a mi haláraink at. Szinte napról-napra láttuk azt az isteni jóságot megleslesOIni az éppen jókor
érk-ezelt májusi esőben . Láttuk azt a két hatalmas kezel, mely a
határok fOlölt dühOngö vészes fellegek et eloszlatja. Lálluk a szereletteljes isleni arcol, mely a vIharok után megjelella áldott napsugárban reánk mosolygott.
Testvéreim I Ma a hálaadás t1nnepén, amikor gondolataitokat
3Z emlékezés szárnyán megholdozom a közelmultban, amik or ludjátok azt, hogy némely helyen a miénkhez hasonló munka után csak
szükön jul a kenyér, de a ti munkátokal bőséges áldás kisérle;
amik or ezl az áldást már bizlos helyen elraklározva látjátok, rá·
ébredtek-e arra, hogyezéri nagy hálával tartoztok az áldásokat adó
Istennek? frröl a háláról el ne feledkezzetek soha. A mi hitDnk és
szabad gondol kozásunk azt diktálja, hogy Islen nem ki ván lölOnk
olyan áldozatol, amilyent a biblia megOrök il, amilyent a régi elödök
tettek, de elfogadja a szivnek, a lelek nek hálaáldozalá!. Elfogadja
áldozatul azt, ha a dacos emberi (ej aláza llal me2hajol elötte, ha
az ökOlbe szorult kéz imára kulcsohídik, ha imádságot rebeg a mi
ajkunk. A mi unilárius elő1 ei nk is ezllellék. Isten nevével ajkukon hlnlették el a magvakat, h;:l lás szavakkal fOi!lak hozzá az aratásbozs imádsággal üllek le az asztalhoz. Nagy ünnep voJt számukra ez az öszl
hálaünnep, iimikor tömegesen keresték fel az istenhhát, hogy megköszOnjék neki a termés!.
Az ÖSökhöz hasonlóan ti is eJjOltetek ma a templomba, hogy
hálálokat kifejezzétek. Helyesen cselekedtetek. Elhozlátok a legszebb
áldo1.atol: szivetek és lelketek hála/máját. Mindez helyén Js van,
csupán azt akarom még lelketekre kötni, szívetekbe vésni, hogy a
ti Istennel szembeni hiUátok nebogy csak erre az egy napra, erre az
Jstenliszto!eli órára zsugoród jék össze. Nehogy az lInneptö ruhával
levessétek a hálál is, nehogy e nap elmulásival eltllnjék a h~la is.

tés. a folytonos kOzdelem A (m~ ezt végeztételt, tenyereltk megkhl! e~edeu.

testelek mee·mf'gh~Jolí, arcotoka! a nap és szél pI_

rosra barnilolta a vetés és az aratás alatt, de a legtObbet mégis
csak ISlen cselekedle. Ezt minden munk ás elóbb vagy utóhb el
kelJ, hOR)' Ism~rje. Be kell lálnolok a szenIirás igazságál : Hiába

az embernek minden iparkodása, ha nincsen raJla Istennek áidása·.
Nem nehéz azonban megállapitani, hORY ebbe n az évben a munkát
áldas kisprle. Emlékezzetek csak. Öröm \'011 nézni amint a fekete

földet szep lassan elborította a zöld velés. Ö/ öm ~oJt nézni annak
szárbazOkkcDésél és llyOnyOrOséggel lelt meg 8Z ember lelke amikor a ,vetések sárgulni kezdeUek, amikor a megéreIt kalászok sarló
alá haJoJJak és kalangYá.ba~ sorakoztak. Gondoltalok- e arra, hogy a

vetés és aratás közötti Idoben oU kOnn a földeken mi ment végbe
IÓI~le~ !elle~en fOgl!:etlenOl? Jöll az esó, amely az elhin tett magvak
ml.nád l311 cSirába zökkentelle,~ lesOIOIt az aszi napsugár, amely a
CSIrába zökkent \'etésl meger osileUe. Aztán a feb ér hótakaró is eljött,_ hogy ~etdkarja s a téli vad szelekl61, kemény bi1egektől mell:véd je az elinduló kenyér éleiéI. Majd a láthatá r szélén bandulcoió
napot valaki vJsszaléritette, aminek nyomán szép lassan ellOnl a
febér hótakaró és uj élei kezdődOIl a határokon. Uj életre ébredtek
a vel~ek, melyeket lan~yos szellők, felfrissitő harmalok, meleg
má lUSI esök és napsugarak láplállak. Azlán elindultak az apró kis
állatkák : méhek, lepkék: bORárkák és tavaszi szelek , hogy a virágzó
vetéseket megtermékenyttsék. MIndezeket pedi~ lsten mOvelte O
vég~zte el. annélkal, hogy _az emberi erre sei!itségQI hivla v~lna.
Ma jd pedig a nap perxselo sugaraival meRérlelIe és az ember kelébe adta a kenyérnek mai!vait. GO! dolj3.tok CSak e foJyamatra
lOer~ ez arra ébreszl rá mindenkit, hogy Islen csodálatosan munkál:
kodlk azért, hoe:y a m~nkás embernek kenyere leRyen Gondoljatok
csak arra, hoe:~ ~z Unsten nem nézte ad, hogy vannak hamisak is,
yannak b~nOsO" IS, ,egy formán adotl esőt és napsugarai mind az
II!3Zak, mind a bamlsak fOld jére. Valjon mindezek elgondolása nem
ébresz! e arra bárkit is, hogy mindenkor hálával lartozunk annak a
foly lo~osan munkálkodó Istennek , aki megáldotta ez évben is a m'
határamkat ?
I
De IO~ább megyek enné.' is. Istcn nemcsak megáldotta az
ember munk~Ja nyomán a mezo baráztiáll, hllJem megvédte, meg.
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Jusson eszelekbe mindennap, minden alialommal, amik or Is'en áldasá l elfogyasztjátok, h0i-!)' ezert hálával tartoztok neki.
Kernztény Testvéreim! Nem régen egy iskolá t láloga llam
meg. A tanil ó éppen számtani tanH olt a Ryermekeknek. A jó ~ya ·
korlali érzéksel meeáldolt, vdllásos IeikOiel O lanító a száraz szJmoknak életet is akart adni s számolás közben a szOlökkel szembeni
határa is meg akarla tanIlan! a ~ ye rme h kel. Ezért illY lanltoll3 ne·
kik az alapmíl velete;t er: E2Y évben a ruh ád a le szüleidnek. hele kerül - es diktálta a m e nny iség~ I, melyet a táblánál álló 2yermek
szépen leirl. Lábhelid meg ennyibe keríll, IraUa a számol alá . a
sorrend szerinl. t relmeJ - mond la a laniló ennyi penzbe. kerOI és
ujra mondott eli!y m egfelelő számol. T anitlafásod, gyó~ykt'Zellelé 
sed . .. • slb. - meg enny ibe és azokat a számoka t is leiralla a
gyermek kel. Amikor ezekkel kfszen volt, a ~ye r mek Osszcad la a
számsorokat és jókora összeg jött ki belöle. Látod - szólal! meg
a janitó - ennyibe kerOlsz évenie II te szOleidnek. Azután lanilva
a szorzást is az e lőbb ki jött összeget mefl!szoroztalta a gyermek
éveinek a számával. Az összeg nagy voll. hoey cSl k amu!,!y csodálkoztak a gyermekek. A tanitó számtant tanitlIII, de közben a szOtökkel szembeni hálát is e módszrrrcl Itiébreszlelle a 2yermekek
lelkéhen.
Testvéreim I Ti feln őtlek tudtok számolni, összeadn; és szorozni. Néha bár gon jolatban adjátok Ossze, hogy menny i mindent
is kaptok évenként t1tentQt, azlán szorou átok me~ azt a hatalmas
összeget éveitek ! zámával s ha majd látjátok és bámulatba estek a
nallY erléle fölOlt, Ismélelgessétek el : Áldott legyen az Ur, aki minket me2áldoU. Amen.

Szántsatok maa:atoknak uj ugarat.
(Óni .unl~.,.vt li!1 idej~n .)

AIapI'ge : HOlS. 10. 12 .
Keresztény Testvéreim 1 Az elmult bétnek a napjaiban uj
~end a l elet veli a már lankadni kezd ő munka, mert a természet rendJél bölcsen I ntéző lsten megáztaIta a föl1 barázdált. hogy elkezdOdhessék a mindennapi kenyeret biztosiló munkának utolsó ft'jezete,
a vetés. Minden életrevaló 'öldmQves az elmult hét napJaInak ló
nagy részét Clrrl használta lot, hoe;y a m~r részben eikészIleII fO ld-

jl!t még eiysur fOlpuhilsa és belebinlse a kt.nytrel adó magvakat.
MInden re,liel eR)'máSI érték: a gazdasjgl szcraumokkal és buú .
viii meglerhelt, mez6re Induló szekerek, majd ujra bt né~QU és
hanios lelt a mezó, me ri elérkezett a velés Ide je. Amint elnél.lem
a mnOre I~y ekezó szekereket, fJ~ell e l11 a szánlá5ban ts vetésben
szorgalmask odó" fára dta n , h a z a t é r ő fOldmOvc16k csoportját, elion.
dollam, hOJ!Y mindaz. amI t II végeztd: egy OrOk , év ről·é v re visszat é rő folyama i. Igy csInálták ezl az elődö k , ezl végzilek 11 és ul
fogják végezni az ut ódok is. Amióla elÖdellekl61 áh'ettétek az ősi
rOgOkel, k ezOkből az ek e szarvát, azóta a fOldmtlvelés lerén nyomukba
léple/ek. azoknak. akik egy életen kereSztOl mOvelték a földel. Ti ls
év rő l · évre szánto!ok és vellele.

•

Éppen ezért lalán nélllely~knek ~z a minden évb~n megism é ll ődő munka meRszokotInak HInhetik fel , pedig eg J ~ lIe n munka
sem f021alkoztatja a lelkekel annyira, mini a szánlás és a vetés. Talán
némelyeknek, mert az elmul! héten e munld val fo't1alkoztak és lel.
kOket, gondolkoz..1suka t is CI kötölle le, kOIönösnek IOnhdik fef
•
•
h02Y most is errol hallanak beszédet itt a templomban is. Teszem
ezt azért, m.rl a vetés egy olyan felséges munka, mely megérdemli
• szót, a vele való foglalk ozásI. Teszem azért, meri mindazok , akik
más munk. mezOn vagy unk elfoglalva, nem mebetfink el SZÓ nélkül
e munka mellell. De tesl ern kOIönösen azért, meri a vallással törőd ő,
a bibl1M forgató embert bizonyára érdeltelni fogja, hogy ez a
munka nliképpen is néz ki az ige rr.egv ilágltás~ ban.
Amikor azonban errő l beszélek nem az a célom, hOi Y lileket a szantálfa és vetésre bizlasaalak. Benn eirIt; e téren annyi
sz.ora:alom és kötelességtudás van, hogy fOlOsleaesnek lál5z/k minden fig yelmeztetés, SÓI sokan lanulhatnának l ő/e l e k . A minden évben megism é ll öd ő ered mények blzonyilják, hogy a II szorgalmatok
mit varázsol elO ebbŐl az eléR silány erdélyi fOldböl. KolOnOS is
lenne az, hogy Innen a szószékról induljo!! el e munkám való indilás. Sajnálni lehelne Izt a fOl d mOvel ő l, akii a szónék kell , hogy
biztasson a szantásra és vetésre, Ilyet én kOzölletek nem Ismerek,
de nem Ismer az ~ Iet sem. A mindennapi kenyér, mely csak rgy
n a pl~ sem maradbat el a család aszialárói, vas szliorral megkOve·
tell a szánlás és vetés pontos elvégzését s a létért való nagy kOzdelemben biztosra esik el az, ak i a munkának a maga Idejében nem
tesz elege!. Ezl mindannyian jól is ludjátok. Tudjálok, hogy ml I

I

kOlC'lfMégC'tH l fOlddei szl!lltbf'lI. TudjIUok. hogy 31 OSOktól 0, 0-.
k\lll dt.1:1 földeken milyt'n SltrC'pI'C' hivott el 1ftdel II I Itn.
M i, akik mtts munkllmkC'n dolfolUnk. jóles6 én/ss!:1 és
blJszhs~~ltC'1 ~l(ll1 k rdlok. akik n ('k I re ha;olva haSOjl'A ljátuJc a
btr:bd:tk .. , .krt n'ir gonddal mth'tlflck intR II ' OUt!. MeiillttödOCl ftlrilkd nlzrllk, amikor II elk~s:d 'c ll földrl suWI)' ti tI altl-

r(lzolt ~pHtkktl IObl1ször \'1~f~mlrYC'. QtC'mszt'rO k 8 r mozduI8 to k~.s1
dhinlilck I d~f,!4 ""IZ,'akat. Olyan ez II II munkátok, mini valami
On"~11tS SltrtartU. Ntm is
km ~:Ierébc:1I ('JöstOr látta egy

cSOda , ha I t t1r!yik" Iyermt k, amldmtb fOIdOn többSzör \'éf!ljZmeoó,
kelével s:r:ab~ lyos mozdulatokat tevO fO!dlnOvt:;1 nl kl rdC'zu: ap já·
lól: ug)'C tdcsa pám IZ. II ember 011 imádk ozik. MI jólesö erztssel
Jjljuk ui, hogy .mikor eay lk-t'lo!yik fOIJön elv~llllt.."k az ulolsó
simlIbobi is. mitiÖlt ttl3\'Olnálok onnan kaldpolokal mfj:ell1th'e
~'dást ktr lek Is!CnI61, ez cl v~teU munk:tra. T esz.Htk ell abban a
tudatban. hOi!Y atl .ml a lielek volt, a munkát rnrgtrlWt k, de at

"dJs ez Istent ől fOn.
Mindttd:el látva és tudn, szintt fOfGsle2csnck Iá/Slik c té-fm minden oklalás. Amint mondtam ncm ls Bzért hozta .n slóutkrt
e ~z~dltm61. nem tdM olvast.tu fel e16 11t:lek utkel az f~l! kcl.
hanem az:~r,. hogy az: évtzredes la.~nek t'l!:yszt10bb és t!iytnts érI~mm Iul ls m~próbállunk nhnl es afOlöll is IgyckenOnk ~On
dolltowi.

•

Cs. knem minden igtnek s ilY a fdol" 8SQII Igének is 8 mtf!:8
t'Q:yslerObb k t~ell\'S értelmén Iul van áh'iII l rle'mt is. Ami az:
ige tg)'enes é l1t lm~ 1 illtIl, an nak eleget leltelek a I.ul b~ n ~s a je.
lettben is. Neklftul1ll sO!ékely akanIIaI, csOl!'geMst nelll ismerve
hasOR.tiétok az ug.rl Inlnden cSiltendőben. KIszitielI n II nth ~t.
sok teMnel mtl!'.utoll élei. rnely oszt61yrtSanl jUIOII, de késztelett
.z ÖSOktOl Or,",OIl, a f6ldhöi való határlal'n raglSlkodJS. S ami·
kor mlndezt'lc testi élclOnk fcnnmarildhál ls blito.sltothlk, ugy.n. k.
kor wtf!t.rtoll'i II erdélyi magy.rsagol Inn.tc, .mf ma ls. Ny u,
!:Odl.n mondhaifUk, bngy az. et'délyl ma~yars'l!'.o l a messzi multban
tpptn ugy. mini a kOzt'lnlUlt vihu<ll k6l.01t az lartotta mt'g. h ~y
ttOrc!Osen ragaslkodolt az ösi rOf,tökhOl s e fogOkkCI szemMn mlndfg tudta és elv#ge&tc a kOtekntg~t.
Amikor UOrtban ut jólfSO érzéSStI ' "lIpitom meR H bbo" yOl bQszltesfggel hirdetem., köW:ltSli~gnll,l .szl;1SI vtgelnét, ba H.

10 1

J!:y "'nelekel fll nelll trrelném arra a m~slk munkamt'ZŐre. ahol mi

IOrés· lagadás, dc eJmaradlunk. Amikor ell a mcg'l"pll~sl leszem
!lelll alcarom atl t:1t)'tIi nemélyck róvésára Irnl, hlsun nyugodt ltiklrsmtfellel mo ndll~IJuk azl. hCli!)' a ml"i.dOIl lt:hetOsigek balár.ln
belO! \'ttelök és \'(';,:elclIl!k mindenekel mcglellOnk . De a k-giobb
dc:aralunk mtiItu ls. a minden oldalról el~lI k ;,11011 .hdalyOlc azt
eredmén) eLIék. hngy nem ludtunk i~pés t larlanl atokkal akik sza
bad ulak lm ker~htltéft a fejlődés lehel&é~ell. Azl nem' t'O'. a mi
életDnkel frg)'tlö em~btr mondla milr, hogy az ulóbbl Jdoben tttY
kfcslI It'muad! unk. Ed ml ls kOnnyOnerrel mt g'lIa pilha1juk. I\a
lJlt'g~ ób~lull k Á III ~llll /I In ldroi on. Ha rJgondtJIunk am, meg,lla.
pllh l lJuk. hogy minket ma~a il helyzet ké:lysUriteu
hogy a
lesli tlcl fl1nnmarada~nak mu.l káiása. a mindennapok rzerféle g('ndia
1t 0ssOn le és mds mezükOn csak cslgal~pés ben haladhassunk, E
Illl'gallapllas 'IOllj.:l maga utan az: igt ~ Iv l ll értelmezésének Onmagunk ra vdlÓ figyelmrtleléstt : . Szanlsllok magatoknak uj ug:lrat.Az a mrzO. amelyre ez:t ktll. hogy mondju'f a szlyntk a
léleknek. a goudolkoz4snak mur jt. t'flys.zÓvlol Itltl Onmagunk. • Ez
ft muó nl'UI ft ml h l~nkból hanyago'ódol! el és leli SOl Itkillletbl'n ugatrá n ok alall az évek ah It. melyhen II lelki ~ Iel Siilnlisill
és bevetését annyi kOrOhnéay meggátolIa. Ebbe II lelki lalJjbl oly_
kor megindult n munka. \'égezlék ut mltsok parancsszóra, hlnlelték
II majZol, de alok ICjtlObb esetbcn n eJfeleke.z:elic.nMs, az e/nemlet lenlll~s magvai vollak. Nt ha pedig ugy lehtngerelle tzi a I.l.lajt
az rrO,uak , II megntmét l ~. ho!:y a Itgszb.ilus'bb munka is alU!
ludla fOItOml azl s a ICjl!gondosabb munka Js all~ ludOlluon valamI
eredmény t elérnI. MI pedlJ;: rrslketve, lehetet/cn(ll ntl.tDk , hagy at
t!.tk mulnak . a \illlg halad és ml meg41'asrd vagyun( kdrhOl.lalva.
E SWtnl)fU tellyek nek a meg" fha adjs ajkamra az Igéket : . Stánlsatot lIl IIliItoknak IIj lIi!aral.·
T~slvtr~lm I 011 kOlin a lnunkallli'tök3n nemsoU ta eksllul
alrsli munkdra hlvó pn.mts Sil va S az ember bthUlódii mind
Inkébb ollbonába. hOJly a hOSS1U !\sul és léli tSléket .Uéljf'. Ebbe
ft SlOnldÖI, &%1 napokal. téli csléhl dtélÖ cmberllelk~k öntudatába
szerel ném be.lekJ.iltanl u Ige 'I~ill érlelmD fJt:Yt'lmcz.te.l~sél:
• Sdnlsat(lk maj,.rltokoak uj ugar al •• Sz.erelnéru a leltek IAb!'lua
IInl komoly fli)'elmezlC!lésOI, h~y elérkelC:1I a lélek komoly munk'l'oak II Ideit. amikor be keU bOlnl n ktn)'Sltr mu!,slt'sota l.
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EzI azonban

103
elsősorban

magunktól várhdljulI:. Tudatára kell ébred-

nDnk annak, hogy nem lehet sOlt ga1ambra váró éhes gyermek

szájjal várni az eredményekre, hanem lenni il kell. Elé kell, bogy
kerOljfnek ujra azok a régi bevall eszközök, melyekkel a szellemi
élet terén annyi sikerrel munkálkodI unk a multban. Hadd jöjjön az

Ige, az imádsá~ ekéje s vágjanak a lélek ugarába mély barázdál,
hogy fl bit, a vallásosság mae:vai mély gyökerei verhessenek és ál·
dolt gyümölcsüket hozhassanak. Nekünk voll idő n k megtanul"!, hogy
mit jeleni a bit és vallás, hiszen sokszori elhagyatásunkban elek
adlak eröt és vigasztalást. Ennek a meglartó hitnek kelJ ul ugarat
Szántani. Hadd jöjjön a szerele! ekéie és szániSi föl az elfásult szi·

vek talajál, hogy abban a megértés, a mt'gbocsátáS, az embertestvériség magvai virulhassanak:. Hadd jöjjön egy egészségesebb, emberibb korszellem a maga ekéjével, hogy az emberi gondolkozást is
átdolgozza azoknak az eszmék nek a számára, melyek egészségei
lelki élelel biztosilanak.
Nem lehet letagadni, hogyaletOnt idők szelleme sok konkolyt hintett ebbe a lelki talajba, melyeket ki kell irtanunk. Gyermekeink lelkivilágát, ifjuságunk gondolkozását, fenöltjeink életfölfogásá! kivetköztelte <Ibból az eredeti formából, melyben reájuk ismerhetnénk. Vissu hát a kiinduló ponthoz és szántsatok uj ugarat.
Szántsatok a régi hit, aliszla szeretel, az egészséges Izellem számára. Ezzel a munkával tudunk csak beállni igazán azok közé, akiknek ilyen munkája elhozla azt az eredményt, melyre két évtizeden
keresztül várt az ember.
CS3k nem szabad csOggedni. Minden mezőre vonatkozik az
az Orök isteni törvény, hogy a vetésnt:k e[öbb, utóbb aratás a vége.
Minden összel ebben a hitben szántsalok és vessetek, mell elkövetkezik rá az aratás is. Igy következik el a szellemi mezökön elhintett magvak aralása is, ha olykor késöre és nehezen is.
Nem régen olva51am, hogy az egyik ásalás aU,almával
egy kétezer éves 5lrhan buz:aszemet taláHak. Megfelelő helyre elnl...
tették és az kikelt, termést boz:oll, Minket ez I példa arra oktat,
hogyha mindéR nem ls követi a magvetést a kOzeli időbeni aratás, el
fog jönni az idő, amikor vetésre elérkez:ik u aralás. Sz:ántsalok,
vessetek csak minden téren, Olert Yfln Ura az aratásnak, aki elfogja
boZDI az aratásnak napját,

Hal játok csak, figyelmezte! az ige: .Szánfsatok magatoknak uj
ugarat.- Amen.
•

Előnyt biztosItó takarékosság.
A lapj ~e : M at~

25. 23.

Keresztény Tesivéreim ! Az országban mOköjö Nemz:eti
Takarékossági Pénztár minden esztendöben megrendezi az év egyik
napján a takarékOSSági napot. Ellből az alKalomból közvetett ulon
megke-resi az iskolák tani/óil, bogy ök az iskolák keretein belül
rendezz:enek takarékossági napot, amikor is az é lelb ő l veli példákka~ mutassanak I'~ a. takarékosság sz:üks~gességére, nagYSl.erüsé~ére.
Mtndez:t azért lálJa Jónak, hogy mAr abba a kis gyermekbe, akiből
a holnap társadalma tesz, már az iskola padjtiban elplánlálódjék el.
az egyik legbasznosabb emberi erény. Ez az intézmény azonban
tovább is meRY. Az egyház:akat is fölkeresI, fJgyetmét fölhivja erre
és fölkér, hogy a felnöttek közölt is bár egy vasárnapi beszéd ke·
retéb~n megrendezz:Ok 8. takarékossági napol. Ennek a tOlhivásnak
akarok mal besz:édemben elq!et lenni, annál is inkább, mivel a
lakarékosság fontosságáról magam is me~ vagyok győz:ódve.
A könnyebb Illegérlés kedvéért Jézus egyik példázatából indultok ki, amely böJ a felolvasoU igék is valók. Egészen közismert
péJdáz~l, melynek az alapigébeu is halIolI szavait sokszor halljuk a
nJjndennari életben is itt- oU fOlhangzanI.
Volt egysz:er egy gazddg ember - mondja a példázat akinek: három szolgája voU. Egy alkalommal a gazda elhatározta,
hogy hosszdbb idöre elmegy hazulról. MieJöll elment volna,. mai;ához hivatta szolg:áit és kOföntlöző összegO pénzt adati nekIk. Az
egyiknek öt, a másIknak három, mig a humadiknak egy lálentulllot
adol!. Miután a pénz:1 igy kiosztolla, e'utazolt.
Hosszabb idő ' tell el a gazda lávolléle alatt. Megérkez:ése
után magáboz: hivatla szo!gáil, hogy lássa és számon~érle, hogy
mil,éppen sáfárkodtak a kapott lálenlumokkal. Az elso sZ:Cllga a
kapott öt tálentumol ilgyesen hasz:nosilolla s igy szerz:ell hozzá még
0'01, amit meg is örz.OIl, nem köllve ~I azl hasz:ontalan lloiogra:
Aladta gazdöjának aliz. IáJentumol, akt e szavakkal dicsétfe f!leg.
.Jól vagyon jó és hiv 5,ol~ám, kevesen voltái blv, többre bizlak
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ezulán. Menj be a te uradnak örőmébe. " A második sloojga ls ha~
sonlóképpen járt el a kapott talentumokkal, akit a gazda ugyan-

csak megdicsért, mini az elsö szolgál; Jött azonban a harmadik

szolga, aki egy tálentumot kapolI volt és igy szólt: uram én egy
tálentumot kaptam volt tőleJ. féltem, hogy az is elvész, ha Oz le-

leskedem vele. Éppen ezérl elástam a földbe, hogy ma jd els zámol-

hassak veje. Ime itt van, amit kaptam. A gazda nagyon megharagudott és ilyen szavakkal dorgálta meg a szolgát: rest és gonosz
szolga, - aztán a többihez fordult és azl mondta: vegyétek el föle
azt az egy tálentumot is, merI akinek van, annak aLialik, akinek pedig nincs, az is el\'ételik, amije van.
Eddig szól a példázat, melyet még ma ls kfitOnféle módon

magyarázgalnak. Akik üzleti szemilvegen kereszillI nézik a dolgokat, azok a két első szolgának adnak igazat, akik pedig elitélnek
minden üzérkedést, azok a harmadik szolgát veszik védelmükbe. Egy
azonban bizonyos, amit mindenki elfogad. Ez az, hogy Jézus e példázat által az lsten és ember között! viszonyt akarta érthetőbbé
lenni. A példázatot p~dig mind ugy értelmezzUk, hogy az abban
szereplő Gazda az lsten s a szolgák pedig mi emberek vagyunk s
a tálenlumok pedig Inkább szellemi és lelki javakra vonatkoznak.
Most, amikor a takarék osságról akarok beszélni, a két első
szolgának a tettében nem annyira a kereskedői szellemet látom meg,
mint Inkább a takarékoss1gol, akik a megszerzeit iavakat nem tékozolték el, hanem takarékosan cselekedve örizték meg, mig a
gazda haza jött .
A ta~arék osság egy arany középul, melyet, a~i meglaláU, a
fö ldi életet mege\égedésr~ élheti meg. Ez ut sokban hozzájárul a
fOldl élet boldogságához. Aki ezl nem tudja elérni, csak áhitozlk
ulánna, az pazarló s igy önmaga neheziti meg földi életét, aki pedig tullépte ezl az ösvényt, az szintén nem tehet keresztény életideál.
A takarékosság egyide lu az értelmes emberrel. Akkor sz01elett meg, amikor az ember ráébredt arra, hogy holna~ is nap van.
Amikor a holnap gondia az ember lelkére ránehezedelt, akkor kezdett az ember takarékoskodnt, hogy holnapra is legyen. Azóta minden ember, aki gondol a holnapra, ed teszi: takarékosan költi a
ma javait azért, bogy holnapra is maradjon. Aki ezt nem leszi, aki
a takarék osság szép erényét nem ismeri, u nem fog boldogulni al;
~etbcn, Az dolgozbatIk Izomszakadtáig, az:t fiz:etbetlk bármilyen Jól
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ls, ha nem iud a szerzett javakkal takarékosan élni, az basonló lesz
ahoz a géphez. melyb ől a hajt óe rő t adó anyag valahol fölbasználhatatlanul elfolyik.
Az élei számtalan példája igazolja a takarékosság nagysz>!tÚ
eredményeit. KOlönösen Amerika nagy dollármiltJornosal, olai· és
acél-királyainak nagy része a takarékosságnak köszönhetik, hogy
olyan hatalmas vagyonnak leltck biriokossaI. De az élet olyan pél·
dát is mutat, amikor valak i a nagy örökség mellett, a pazar élelmód után koldusbotra jutott.
A takarékosság nagyszerüségét és eredményét igazoló példákért nem szükség messzi viJágrészekbe menni, hiszen a magunk
8zükebb környezete is ad ilyet eleget. Ki nem ismeri emberi magunk közöll, aki a semmiböl kezdeUe, de becs[l]eles mun'<ájával és
fökénl taker~k os életmódjával szép vagyonra tehelet! ~zert? Vagy
nem isrner(lnk-e községet, mely a lakalékos életmóddal a körn)ék
községE'i közöU ma p.lsö helyre kOzdölle fe l magát ? A le,l!jobban
akkor IUnik ki a takarék osság, ha összehasonlitásl leszOnk. VegyOnk
csak két munkást, akiknek egyforma ma a fizetésük és családjuk.
Az egyik takarékos s ennek t:redményc a lendes ház, a tiszla és
egészsfiges család, a lisztességes megélhetés. A másik pazarló, aki
fizetését átkos szenved~lyeire köJII, minek eredménye al Ores :Iáz,
a rongyos és beteges gyermekek és a foly ion Cls nélkO!Özés. Valóban igaz a spanyal közmondás, hogy: "A pazarlás bőségnél reggelizIk, ~ Szilkségnél eb ~del és a szégyellnél vacsorázik.· Ami a kél
ember összehasonlilásánál, mint eredmény kilOnik, ugyanaz az eredmény, ha községeket és tárS9.dalmakat hasonlitunk össze. Vannak
községek, melyekben folyton zajosak még hétk Oznapokon is a korcsmák de meg is van a szomoru eredmény, mert a szomszéd falu
lako;s~ga, akik takarékosan élnek, nemsokára fölvásáro lják tölÜk:
ősi bIrtokaikat.
A mal idöben sokszor hallonk panaszokat a kOzlethek nagys~ga mia II. EI ketl ismernünk, hogya panaszok nel!! alaptalanok,
bogy sok munkál és verejtékezést Je/ent azoknak eloteremlése, de
ne feledjilk azt sem, hogy sokszor nem ezek nehezHlk meg az é/etei, hanem azok a terhek. amelyeket könnyelmOen magunkra veSzOnk és egy élelen kereszl Oi hurcolunk. Azok, amelyekre nem panaszkodunk, azok az átkos szenvedélyek, melyek lényegében minden
adón~1 és kOztehernél sulyosabbak.
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Néh a egy-egy lapban kimulalást látunk arról hogya !negye

lakossága mennyi pénzt ad ki dohdnyra és szeszes Italokra . MegdObben az ember a sulyos milliók látására, melyet az emberek
kOnnyelmUen dobnak el maguktól. Ha a takarékosság arra vezet ·
hetne, hogy ezeket a sulyos milliókat kOzl::lézménye~re, népJóléti

dolgokra, segélyezésekre fordi'haln ók, ncm lenne nyomorgó ember
a fOl dön. Azért kell a mal embernek sokkHI többet dolgoznia, mini
elődeinek,

meri a takllrékosságol kevésbbé Ismeri, mini a régie'!:.

Ezért kell ml'gtanulnl ismétlakarékosan élni, mtrl a holnap ma sokkal

bizony talanabb, mini volt valaha. Aki ezl nem tanulja meg. az elóbbutóbb elveszell, mert a pazarló embernek Dárius kincse sem elég .
A takarékosság azonban ncm azt jelenll, hogy az em';)er izt
tulsagba vl@:ye és ebbe élje kl maRát . Amilyen rossz a könnyelmU
pazarlás, éppen olyan csunya a luiságba vltl takarékosság, melyet
fOs\'énység névvel Illet a magyar nyelv. A takaték osságot sohasem
szabad annyira tulzásba vinni, hogyamlall magunktól meRvonluk a
szokségesckel és elzárkózzunk minden Jótékonyság(ól, áldozatkészségtÓI, nemes Ugyek támogalásáhil.
Az egyi" országban minden héten rendeznek egy takarékossági napot, amikor minden csaladban az étkezésnél a legnegyobb
egyszerOséget vezeUék be. Az iiY meglakariloll összeRet be&zolgáltalJák a szegények , az árvák javára. Ez a lakarékossag S ijem
az, amikor a holnap gondja annyIra rabul ejl, hogy sUkelekké és
vakokká IeszUnk minden szenvedó kérésével, nyomoruságával szemben.
Ezcn a napon azonban kifejezést kell adnunk annak, hOIZY a
takarékosságra való fOlhlvás és az ujságok egyes Cikkei el1entélbcn
~nanak S bennOnk vállakozó gondolatokat ébreszlenck. MI lakare" osk Od lu~k, akiknek aIIg van meR a megélhetéshez szükSégesek '/
Igen mi IS. de takarékoskodlanak azok, akikre több bluloU, akiknek sok van. akikre társadalmak, községek és országok javai bizattak. Mi takarékoskodjun" ? t\ legyenek olyanok. akik buzával kazánokat fa Uenck, akik a k!vél va~o ns zámra tengerbe sülyeszlik ?
Hát takarékosság az, amikor milliók verejtékén némelyek könnyelrnOen dorbézolnak és tékozolnak.
Egy ul8á glró klszámltotla, hogyavilágháboru költséReiból
buszonöl évig lehetett volna az eg~sz emberiSéget ellátni, gondialan
életet biztositani. Majd eljOn az Id6. amikor azt fogják klszámftanl

bOiY a leleol'il baboru kOIlI/i,lbOI, IeiÖlI repUIOk, el,aly."leli

ha jók, elpusztított VálOSOk, megselt1mlslteU érlékek árából meddi"
lehetett volna az emberiséget minden gond nélkQI ellátnI. Ismerve a
jelen állapotokat, naRyon Ironikusan hal a takerékosdgi nap. meri
ml szUrke kis emberek takarék oskodhatunk, hogyha az embellség
sorsát Inlét6k kOnnyelmllcn ték ozolnak.
Ezelött csaknem k ~tezer eszlend ő vel élt egy nl~y tanIló
Mester, lIkl a helyes élet ullál megolutaUa , Példázat. slúl sze~ény
nek, gazdagnak, vezetőnek és vezeteUnek. Milyen ló lenne, ha a
takarékosságra mondolI példázata kl tudna lépni a biblia betUI kGzul az élelbe, ha minden ember ugy eselekedhelnék. hogy lelkiIsmeretén keresztül meghallaná az emberiség nagy Oazdáll nak 818'
vát. Jól vlliYoO ló és hlY szolgám, kevesen voltál hIv, IObbre biEla" ezulán. Menj be a Ic Uradnak OrOmébe. Amen.
Vllé"o ••• , 1181 v8"ytok.

Alapige : fYez 5. 8.
Kereszlény Testvéreim! A kOvetkezO h~t cRylk napját október JI -ti a napUrok piros uernvel IrJák. 111Ini barmeJylk sáloros
onnepel, va/.:y va s ~rnapo t S • proleslans világ pedig ezen a napon
ünnepel szenici a reformáció emlékének. MI unll.1rlusok ls a reformáció egyik hallása vagyunk s protcslánloknak ncyezzllk magunkat, még akk or Js, h. ut egyes felekezetek clfoRult és lOreimellen
szóYlvŐI kétségbe vonják és ebbOl a protestáns eynltOflé wb6! kl
szeretnének tagadni. MI azonban hlyalalQSan nem onnepetjOk az
októt:er 31 ·él. Nem, mert amIkor ez a nap meJ,(áll!\plllatotl, olyanformán 1000ent. mintha az csak a relormát us és evanRétlkuS egyház
számára törlélIt volna s mInkel unU.blusokal kIhagy tak volna belőle.
Nem Onnepel jOk klllOn ezl alJapol, mcrl szerlnlOnk a reformáció
sokkal előbb kndödOIt mcg. minI ahogyazI az oklóber J I Ike IeizI,
vagy pedig az unitárius reformáclól szánlllluk az Igazi és gyökeres
reformációnak. Nem ünnepeIllIk azért scm. lIIerl szerint On k a reformáció nem egy befejezeU lény, hancm az folytonos, örOk és soha
meg ncm szunö.
Ezekkel a kljelenlésckkcl azonban nem akarom az október
31-nek Onnepl fényei elhomályosUlni, nem akarom e naphoz fOzÓdÓ
események nagy Jelentösé&:ét kélseebe vonni II ! na&:y reformatorok
( R~'or.,' c '61.)
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C'mJéktt a feJedés Isk aról_ alá vonni. Éppen ezer I a réil 5wkist
Ilftv., .m''-or el • nap elkOzeledik az e!óUe, vagy ul,jnna kOvet knó nurn,p3n m~em !ék elQnk r\\la. Tesszük tzi azérl. Im'rt a
rtformtdó oly"" történelmi ~mény voJt, melynel nagyobbal ke\'t·
sd jtgytelt fel a IOr,enelem. TesSUlk n ért, meri a leformáció olyan
JutAssal \'oll til embfr lelki fejlődésére.. mely a fDolga nemeMn pár.lI.oul áll. Egy iI)'l'n Il)nénelml lelen l Ó6~ü és az embeti léJ!kre
csodá"tlosan haló eRmény emléke melleU oem lehel szó nélkül e1mami s ha már kOIO, napol nem is szentelOnk neki, szDkségesnek
tartjuk bár ~Y templomi beszéd kereteIn belal megemlékezni róla.
Ezt a mtiemlékezésl azonban bizonyos dllal is fe3sz0k.

Célunk nem az, b02Y ezzel eltget h~gyOn" a sz(ri(Asos \'iSS1Umle kezés!1tk, hogy IeikOnkel megfOr6s510k a mull d c.sÖSégénelc sugárOzOneben s azután felediOnk. Ne n, hanem az a célunk, bogy a
vissz.aldéztli multból tanuljunk, annak sldlrmét magunké~á lt"g)OI(

s azl ne CStk ünnepnapi , hanem hélkOznapí élrlOnk minden megnyIlvánu lásaba ~levlgyQk. Célunk az, hogy anagy reformátorok
emték~;ell; rOUdüéaével magunkat érdemessé tC(!)'Ok arra a nag)'
szel!eml h 'RY~lélcra, melyhez á1laluk jutOl/unk. Az a célunk" , II02.Y
az. ok s7.ellemr fényOknél uj SlOv~l n eket gyujl sul'lk, mely b evlJáglljd
sokszor sO!ét utjainka!. lielyrscn IS van ez Igy. mert:
.Cuk tOrpt: nép fr'r,ü 65 lUgYs!ijt.
Cu k tIIaluli kor bOi el6clOlltL
A lelkes elj!r Osc:i , irlakahoz
S a rfei ftnyntl gyujl uj ulhilncktt.·
, Ha mindezt elérhet jOk. akkor (>z a me2eml~kezh nemCiélk
tessh ·lassék mtgem!ékezés lesz, hanem egy ujra és upa fó'U"
forrás, amelyből hO~zu Idön keresztal láplálkOlh~l/k, SOkszor Csa.
lódott és próbának kiteti lelkOnk. A mult emlékeinek ilyen visszaidézésére ptdIg mindig SzOk~g \·an. SzOkség van azéri, meri mlnd~
akadnak I,mkadók, akikre a mull nag yj~inak élele bátori/ólag h,tI de
vannak, akik bál<ir, hilvallásukhoz ragasLtodók s az~rl minjen ,Udóu tot ~eibozók, akik peJiit az. ilyen emlékezclekben éjelOk és c5ele\ edelek Igalolúál lálh~llák.
A vissz.a(mlékeds által hadd vonjuk el jobban a Ulylal a
multról és lassuk ml IS faz6dik ahoz az október J I.éhel 7
Mlulá n az aposlolok JeruLS.alember. mClaJapiloltak az elsö
keresztény iyDlekeulel, kOIOnbOw vidékek re u!toilloUak EI Jézus
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megha2Y'sa szerinl, 2]O'dcez.dekd aJ.Dllotlu A R)l1~"ent tk IJó"d .nn)lra dsupa.odt.k, blR)' madtOl jdnllkeulI a "r:utb uOll;~(ufl.e . Abbal! at. id6btn Rómibl n nagy g) Wdluel voll. md)et
a h1lr!Yom' ny Sterint maga PéleJ' aposlUiI alapiiolI ,·oIt Róma uc.
kh O naey keresl.edelml kOzponl is \'011. n:1~ is l kereutb:ly Uolekelt.lek irin)"t sal a r6mai pDSpOk \elle kez.fbe. A" InneD irtnyutó \-n etts adla meg a kertu!ftly etJbhnlll: I lath trnj~ü
kllhoHkus elnt'\"uésl, Imi ~ye:temest ldent. ELI kefU1tb:ly rg.bh
awnbin idOk folyUn eltért Jbus I.mltisailól Tryn IIDOk c:otusdak
be IZ ee) hh. tanilisaiba s I kQ lsó lesu \ Ua 1n1#zfsé.be. ts annyiR
belHIle: ml gal. boU II teljesen ellt.nkuetl az. erede! jhUli SU'Ue:mmel. Vollak r#gtbben is IGbbcn. akiI! ez .:lim $.161 emeHet. de u
egyhh b. tllrnl azoka l banur eJb.l1gaUIUI_ A Itlri: 110 ban mind
jobb.n d gyoll a \il'gnsdg ulan ~ a fe FI'Jk;re, mtI) ben I I egy.
bh mJklcsul mr-gkOlOu hlll~ e:lti me~ll! ldilyoz*,k. A lIzenbatodik
sdud (,lejbe nonban m~g&C'1I .. btlyz.tl. A róma' egy\lú eUor
olYln lanUisokat kezde:U hirdnn'. mrly lc irobbanloUa I Ir-ikdc m~
lytn mir rloRtn t,le:lÖdö J formitlót. Lutbtt \'011 n. aki bllr'JO és
nyi/li n ue.mbtsulll az egybtz: téveJ Iloil,s,lv.l. Al nCI uonban
r,ftki is az il hatalmas IOmel! Idla meg. mely I hil. mOgOIl i UOI !.
Az t'gyhiz minden ts~rlZl rne1l:próbilt l.lllhtlrel nemben. de ef..

ntmitaoJ nem tud!.a. 1517 október 31·l:n hJg2tn1t'1IC' ki Lulh~ a
0I11t1 95 Itre:h!1 a ..... lllembr:rgl v'rleruptom Ijlójira. mtlybcn IZ tf:ybj z lMR.relo,m!I'~ 1 kl"'nla. Euel lrezdÖdOIl meg • rr:fOl'rUdó.
Ttvedls volna azt gondolol, bl)(lY LulOO mindt'll q,pm UJ
~)il fz.al ahll al'pilanl. Súnd ibln sem \'oh me2bootlni az evhit t"(!tsfaé:t. haoem CAk I rIgli t klrt. a Iri 6dö Itttk sdmJra
~J eleJővé Ir:nni. Sok.n ma ls hlbilll"i\k Lutbut n mhh mtgbonUs4tri, pedig dtl If\'esm lesz.lk nl. mivel 61 a rótnll kllbo·
IIltus ea)'hb mabas'g;l kfnysze:rUefle ri. ~ ul egybbit .I.tit5011. KnJJnben is egy olyan tg)'bJl. I!ereleibe:n. rudy • liIek It
(v 41, 31 eOPdobl snblcbjgi l, • ludDm'ny tu~dJul nem aial At
~Jevennl. ntm Ithel beskaluly'ud a folyinn b.lJdisIoI dhlmt lldket. So'cnor b.Hnlluk att ls. bou a mi tiscbbséai bdnt!lDnkbe:n
sollhl rgy"~e5f"bben tudniri: fe lltpnl fo2alnlc m~7tjést: tnkké-brno ba oem volna 1.0.tounnk. erd~lyi ml81Jtok IcDUWI. ' ddloW
k01Oobs~fl. EI~a noJDOfU, bau t:1 Igy VOln. SlOmOlU, iIOP ~
mindfg olyan alacsony fokon 611 II tmber, hop. nlUsi ktUOo.s1tl
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olyan átbidalbalallan . Szomoru al, h.ogy né~ely embe.r .h j lest~érét .
aki más hitel vall, iObban gyQIOIi, mmt egy Idegen fa ilájut. ain lOr·
téoettsen ugyanut a hitet va llja,
bd árt nekünk. minI 81, b02Y il
taeozódott. AI: i&uság az, ho"
lélebágy !ZQlle. A tiz~nbal odi"

mint ?:>, Az ilyen gondolkozás tob·
magyarság kQ!OnbOzö fel ek tz~lekre

a reformáció! a fejlő~~re hivatott
század emberének világosság és
szabaddg után vágyodó lelke ncm nyerhetdt kielégnlést abban az
qybbbl.o. mdy Nvelt tanokka l igyekezett a lelkeknek irányt sz.bm.
A róml tgyb~z elfeledte azl, bogy il régen lelektell"tt dokmák óta
óriásit ha.ladt a tudás i igy nagy Qr tám"Jdt a hit és tudás közöt!.

Tehát szOkséges \'oU ennek az jlbidalása. Erre pedig az utat a
reformáció nyitotta meg.
Ezen az uloo indult el luther, Kálvin és ezen az uton ba~
ladi a legtovább Dávid Ferencz. ö i mq nyitották a szabadviugá·
)ódás a jtój~ t , bogya hit világába (gy.egy fénykéve eliUlbasson, .de
Dávid FerenCI végig kitárta azt, bogy teljesen világosság deraljön
a hit birodalmára. Amig a többi reformátorok a bilujitás terén megiIIotIak, addig ő végigmeot azon al ulon. abol a lelkiismereti subadság a fölvilágosodás, a teljes szabad gondolkozás várt reá és
követőire. Mindenik egyház tud felmulatni valamit, amit a refortnádó tényébÖl magílnak: megfarthatott, dc a legtöbbel ~ legérté·
kesebbet az unitárius egyház valÓSitoti meg. Nem lebet elvitatni
IOlünk azt, hogy Dávid FerenCI é!I egyháza, vallások világában a
vUigosságot, a fe jl ődést képviseli, ami a fepÖdni, a tudománnyal
haladoi akaró Jeleknek leginkább megfelel. Ezt nem az elfogullsáa:
moodatja velilnk, hanem a 't'alÓSÍ&. amit még cUcnségeink is elismernek. Mi tudplk ad. bogy alélek oem egy megállásra kényszerített Isteni alánd&, hanem folyton fejlőd é belsö tartalom_ Ez a lélek
sohasem áll meg, hanem halad miadéa: és több világosságra vágyik.
Eúrt birdetjOk, bogy a reformádó nem befeju etl dolog, banem
Orök & folytonos. t::onck az OtOk, {o(ytonos reformádót mcgvaló.iiló,
a nllások: 'fi1ágában szabadságot és viláiosságot képviselŐ egyháznak 'o13gyunk tagjai Illi ma é!6 unitáIiusok.
Ml nem akarjuk elvitatni ea;yeUen egyház érdemét sem. Ml
tudjak azt. bogy a romal egyhb milyen nagy szolgálatokat tett az
emberiségnek. Tudjuk an, bogy az európai kulturáaak ő voU a melit~
alapczó j1.. Azt sem feledjük, bogy Lutbernek és Kálvionak elé... OI ~
betetlen erdeDJC'i vannak a reformáció kirobbantása köra!. De vi ~
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ne feledje azt senki, amit szeretdnk beleklállanl a Yl!á~
lelkiismerrtéte, hogy az uniUrizmus nyitotta meg a vallásokat, a
h,téletet iJIt't6leg az igazi szabadvizsgálódás ut jait Ne fele1je nl
senki, bogy Erdélyt e va ll~s telte a vallássudSág i las.szi"us löldj; é,
hogy a \'iltigon páratlanul illó és megc~ ~ ló erdélyi Itlek kialaki!ágához az unilJrizmus a legtöbbel járulI hO'lzá. Al a subadsAg.
lll re lfm, fölvilágosodás, megalku,ást /lem ismerés és folyionos .iU
2.osságra való törekvés, mely az erdélyj su llemet és lelkel jellemzi,
jórk zl az uni l~ ril mus érdemének tudbató be.
Ennek ! világosságot képviselő cgybaznak, tebál a világos.
si~nak vagyunk fiai mi, unitárilliOk. Megkérdezem azonban,
hagy mrgelégfdheHlnk.e ezzel a megállapilás!al ? Nem, mm
min~et
fl
a megá l 2pilás elkötelcz. Elkötelez arra, bog,.
ugy j!r íun". mint világosság fiai. Régen a nemesi osztálynak \·0:1 egy jelszava : a nemesség köl~ ltZ. Minkel is az uniU·
rius elnevezés kö:elez. Arra kötelez, hogy fu/ylon ku lassunk mindeg
több és több .. ilágoiSag után. HaiadjunIc a korral, a tudománnyal
és etv~J!"eZlQk minden idöben a korral jaró, a haladás bozla rtlor·
maci!! !. Öntudatos és bátor bUvallól Irgyünk rnne", az egyháznt",
lOrelemmel és megérlés~1 viseltessOnk másokkal szemben, hogy ezek r ől a k!l1só és bel!iö tényekről bár"! leol'lashassa lólunk , hoji!Y a
\ilágosság fiai va1yunk. Az ilyen elhalátOt sokka l tesszük m~lIóvá
magunkat a reformálorokhoz és ednek a megvalóslUsávaI emeljOk
ki a reforrn.acióra való visszaemlékezésOnket a csak lessék ~ lássék
emlékezés ktrf"teiból.
A mi nagy reformátorunk szdeme ma is vWg·' elóttank.
KOvrssOk e fényt, haladjunk az 6 ulj;ln, legyOnk Mz!á hasonlók,
bátor és Onludalos unilJrluSlW, hogy egylUzunknak mielőbb megsurezbfS!ij k nt a sulyt és lekinttfyt, melyet a vilJg lObbi tgyházai iözött min1en kalsÖ klcsinJsqe ellenére is méltán mcgüdemel Ámen.
_
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II
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.6szbe euv.1rodou a termintt ftje
[)b-r~

váU a harmat. hull .t (jk Itvele" .

A IcrmH7.el lelarnlt asztalára szép lassan avarlakaró! teri!
• Ukról lehulló C1CrJZ!fI,i, roz.sd1fQUos fale vél I amil: CIOndben a
fold fGJOtt vastagodik. a takaró. le hu l~ó ullában egy életet lakaró
i)'HzdilU I U~'- melynek dallama a~arv a nem akarv.!, az ernberi
lélek hUfl1i1 f, m-:zene:ésbe hona. A lermél zel életének ez a
mit Y IClIttile. minden évben meglAméllódlk és mé~i! az az em·
btr. aki éVlől-évre áféU, olyan kevtSel tud belöle tanulni. ou áll
minden ivben az ónl természet viUgábl n. lábal elé hull a sok szinei levél mini lI;1lami aranykoporsó" miriádja, melynek mindenikében tgy.'tgY faltvel &I~ úródflll be. Az ember elgyOnyOrkOdik
n ok nines váJIOt~ lalban. lábbal lapolu, vagy öSszeseprI. mini
kellemellen ' t emelet de olvz.ni keveael olvaa btl6lOk. Elhallltalía
IZ 05Z m, lebUJ dal1ámál, melyet a f.ale vtlek zizegéséból, őszi szelek fuválából, erdők ,u80~~5ából alkolott meg a nagy komponáló
mester,'a lermetul, de oly~n kevelen ér/enek belöle. Ped/R ha az
ember olvuni é. érteni tudna ezekből, mennyiyel más. jobb ~Iete t
vadz50lna magának ezeknek haUu alatl.
Ett a tal:lo~16 termtszelet flgyellem meg az cRyik nap és
balIgaitam m~g annik m~labus daiji, 3mlnt kQnn jártam a htgy~k
köWtL Nemlég még etet. vidám tar".aúg, életr ől beszélő nyQzsgés
volt oU, ahol n;, némaság t1Onol. Awk a falevelek, melyek pár
bólUppal ez.~lólI még árnyé.:ot nyurtoltak a pe rz selő nap ellen,
moll olt hevernek a 100dDn. Awk a virá gok, melyek pompás ' zlnekkel larkilOUák a reteket, moll megazáfadtak mllld. M. a %Old
selymet rét, mely hiyo.( atóla~ IfIlia kl ~ar já l, most avarri leli.
Euk fö!6t1 pedlR: II hnvÖl ösd I zél 80vOllOtt keresztOl. Ebben a
haldok ló term&utben OnkéoytelenDl ter~lőd O tt rá ~ondolatom az
tImulás dObbtnfle. valóságára, A nagy lermesut temel6ker ljt ráItrdle figyelmemet arra a má5lk temetőre, ahol .b hantok alau anynybn p.henflti, porlidoznak , EIgondoi"oz.lam. S amint a muló
embtri életle gond!ltlam. amely máról-holnapra meglegkmm l~l 
bet, aQttlyna. tartama olyan kllúmithataUan él néztem az avarrá
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leU termbulet, 1.~lIam a kttl6 k611'AJ ad a Mgy haion~
mely .zivembe dobbant. EUlune t rletllm mti a lunl1rú !gu':
ugat : .Minden test olyan, Itl"t a fQ él az embetntk minden dlcSÖIIge olyan, minI a 'n nek vlrlg,a, MegJzJrad a IQ úi ,fl~a
elhull· ,
B~rhogy 's Uj az nekank. bármennyire !. szivOnkbt IJlóIrkoI
az, de mégis be kell vallinunk ut, MiY az igtnek teljes mkt&.ben Igaza van, bOJt Y elm uh", boiy megsemmIsQl tun a f1ildlJa
minden lelll élet Mint a fa, URY ht'rvad el n embernek a testt
ha me2trlnli a mulandódg n.ele I mi nt ill
lel7.
há
jőn ahatal.
Igazo' ja Hl.
Ma még boldogan tI m~dlgedetlc" tied életedet mtgbíU
.urellfid kOrében I holna JI lehel, hoCy a te kopotJód ICM hajolnak
azcreUeld, v.ti)' le hulla lsz Mjll kOnny~ket valamelyik blnzJtatlozód kDpOfWIa mel!ell. Ma mig a legnagyobb tg&uqnek'.
testi trónek Grvendeul I oly mtJszi látod <iZ elmuláJC, OOey r~ ' pm
Rondolll a holmiP meglehet, hagy megtrinl a IrJál sule I mioJ
ÖMZe! a virág, uRY herv.dn el, Ma mtg ltrveket lHúldl, álmok~t ct 'modol a IOv6t Illetőleg I holl1.1p meglehd, hogy ker6lUl1
hUlla tf lvf/del iZ elrtuJáJ. Nin,"n etekinldben kivéttl u ok ~O
zoU. akIk embtrnek Mvezl" magukaJ. Az Ige 19núea VotJJltkoztk:
szegényre ts gazdagra, urra 5 slOlgtra, halalma.sra ts gyengére
eRyaránt. Ezt atm pénzzel, stm hatalommal mqdllani oem Itbet.
e@yforman "nunJ.OI me" IP eljÖn az élet 6ssu az ls, ,kl míttiókn3k puanaolt, aki otJzá,otal urtolt batalma 3LaU & az 15, aki az
életnek egymrQ dnd(lra voU. Olyan egyformák -lIgyunlc e ~,en,
Uírékenyek. mulók, mint a 'n, ,olnl a virJg.
Egy .lkalommal megktrde:tle Nagy SJndor at egyik t~c.set.
amint u egy (fomó "opony.. kOlon kerese41ve, v~logalta .U)kat,
hogy mit k:trt5 oU. A b(i'CI Igy válul OIt : keresem ap~dn.", Fa&Op
klrAJynOlk lj koponyaJat, de nem tal~k)m, neJn lehet ralsmerni. IgeD
a mulandÓllg me~m lalt minden leslJt, ugy hogy aU folitruernl
nem lehel.
Az Ige azonban nemeuk az eeJu emberre, hanem nlpe.kre,
nemuleklt ilt vonal~OlÍ~. Ób, hog)' e~IOnnek a vilAgfOflénelem 1Zinpadaról no" a néprk, akik e/ÓIIODk hezredekkel éllek. Azok il.
.~ I k r e"e~{~ n '"1011!k • vitasot ts 3wk is, akik reUtgftbta

,,.4~Ilrk . UIlV odalettek. nllo! öuul II mczők !tlymu rnve, nlnet

\"lr'lI:l. Minden. ami ttlltl lA)' mulllt: el. semmisOl mtI:.
Ezl " !tondol1l ol Ir i_ Ic: mrj!kapó c: l k tptel~s hc: n li naaY oroSt

h ó Turgenyev tlt)'lk mnvtbfn . /rIli , hOR)' a l wc:lcl MO htgy ck
kO~nI munl klml'l lZ l/llt'l hea,. a Juoa lwl ~S II Plnuenu nhor" best~ l ·
~e l ntk . OJaStól "gylIt: a másikhoz : le m a~l s. h b Vol,;:,)' , nel I ~ .t
m' v.n 011 lenn I mélyben , Sötét kOd és nérn.u c: - ftl t lte a m ~ 
sik. Nchliny ('ltr t n lelldO mulva u,ra csalt mf'R~(ó'fl lI II e.:,yllt.
hot;y Mzne le I m~ybe, hdlha mosl tdloa 011 valamiI. Vll j !t050dlk
U$lIul a Icvea6, !Öl vala mi kis boaArkdk II! olOzo2oak nil. PAr
~v ured uldn ulr. mCRlsl1Iéletle a k ~rrtéSI. Mkor ttl ft felete it!
kll pl' l minden II ré ~l, csak. kis nyUUlaO lenyek,

mintha keveft'bben volnának . Ulra elUl!. ellell tRY I1tMny utr esztendö, anll
u~ yll n az OIOkk~Víl !6S11gb.n cs lk ptlcekel jeItnihel, IImlllOf meaStólnIl I Z tRylk htRY es Isrn~t keruule: N~ll. CJll k lf örOI 11111 hUllt
011 lenn a fOldOn 1 SOlélS~a nemadJ.: l,Ian ulra - felelle, No akk or
alllhall1l1k lovAbh. A'l ember meR,bon adlla 611 mC$t e bes~ét$telés
h"II1114111. MI u, álom, mtlle, vl2Y vtlósd~ ?
Af. Iga,u ail: lll, h ~)' ehnullk mhldcn lllel, Odalen In lnden
lesi, amil hirdet If. éwezredn IRe ls. MegdObbeni el II v.lósá~,
stlvnnkbe mllrkol at Il!t iR"I'RI és nll~crohanlllik a nehh. krrcl6sek . Ita IRY van et, olyan u nunl leslünk es ugy elmullk minden.
ami IOldl. akkor 0111 ér tf. It eftésl élei. kfltdelem. IOrtkvtS és
h. jn a1 Mit ér az at élei, amelyet elen a tOldOn átétllnk, Imely
lell,le van kÜldelemmeI, IchcrhordodsSIiI, annyi sok es Ile heZ
próbával? MIrevaló 1% • fobot, kOlcleliséaleljtsUrll. amelyhe al
ember al életen kuesz.UU beleáll 1 l-la etlllullk mindelI él eRY' ,m ~ n me({lemmlsOI minden, akkor mit ér 12, hogJ l e szorglllnlu voltál. Iml& I mjslk mlndlj:: calk hall)'lIi: maradi, hugV Ic htcllOltles
vollál, umle. a lOállk hamla voU . holt.)' le Jó 1,1 01131, amiR a másik
IOaz voll I:"Y egén tlelCII kcttS~I01 ?
Aklkel az Ijténdl Clllk II ellO reste ttdekel, mini olyan
I mely Ilelnlllcl II lIönnye" jjlható. akik at ö!ozben minden élclmt'klemmllOltstnek IOkOrképét I"IA" meR. CSupá." azok Ilalóban lölletu:llIc uckcl a kérdéseket, de leleletti allRha latBlflllk . Al On
melabul hlnRul"la II ml alkunkon II nU'"UÓ l ílll'\lh ' l l~ elckel II
kérdéStket, de aki" Ip n"slk réadrOI Itln feltdku k mea, "III
az. Oszl hervldA60n Iul la nh, tkl a alrh [1I'IIok és lometök néollug'.

s
ból lovább Ifi /eklnl, at OIrRny uAll ló leleIdet laldl II 611 dU.t '",.
nlell nr hh klrdktkle,
..
Ak lnr k lelkél nem "Iti I t llt~ en rabul a ól Iti
,ldldU ti! ntm VM ' lhUh tól llln IOtt t "1}'liil :z. m:~I'lh~~~ ~:~b
)ell II lit ~Jelel. '" 101l'ma(1(,\ ' II,IIIIIU Mfndll~n I
la Ola II orou'lIlnul .lIó lík 011 Ölllt 'lprÓ IIls ru:~e~el l4~~~, h~:~
ulra Iomhba borulnl k, ha eltrkel lk II IdO \I fi k boj I ~ I
lOti mllRl,'ll k II ul tlYl sz. !Ovttt lekor caIri bi l Ok ken~ei u~. v~~ Idlu be OIlOzletlk a It:rmlSltlel . Ttld~lk III ls. bot y • lth uUó
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lel,leltk I magul! 1llfi/. em mISOlWben ls I:.,:dl lá Uléi
It~ elfO \'end6 nnll~"yl Ileinek. S ha tudlu k é/ WPl Ok, O~~'lIn~·!
h dba l,Iol! a Irrrntlltel t itIt'. mennyivel InUbb kell holl)' hll:ylOok
lIobl n, hogy ntlll hldb. I I oknéliOI ell u ember ' etl I rOvldre
'UbQ lI é. ~ ISl "mltt>. lali a n 'Oldi "klet.
Minden I lel bbonyOI cllhd ItrtmltltU . A niC, vnAi/ban
IlIlr ll lellltlbtll minden ~Ielllek mtR .... n I rnlR"l hlvl lAp b Ilerept'
Cll a ctII, ,1I:í:lfPtl ti hlvllisC tell. "ot1 100f.merle II tnt!)tr. S
ha 'OhSllltne ~!'t UUllnl l. el. nem ~Ihel oly.n 4Mkl . mtIY IUlndcn
t'rel.l lll~ ny neikOI II élei 10h.ll bcftlutsevel nyoHuill.nul ellOnfk, A
I(lYibb tlö t~ IcllOdó \'IlliRban t. embtrlslR életebtn minden elllbtr
annyira ... 1 lov. bb, amennyire II 111' 1:1 életltln'4uul annak lodbbfel lOMstt eIÖlleRltellt'. Lehel, hot Y ntm 141/11k élelnnk l)en annal!
eredményél SQkunr évek ~ S ell.fJl éld ek 10nnek tI I nnilk nl. hoay
az ember IdlnJ 110kn.k eredményél, de i"l csak 'Alu ólaROJ. Nines
e~)tlltn tRt nemet, hlva lhdt btlOlI Ő t lel, Imely 'IOI/6nek, uemberl ' t~ fej lutféséntk eRY l é~I',,, ue I/Qlna. Un kl:Olelem el, minI
unknak III rt~1 hal.lm., totUeltllOei • mtQIlkoli" I. mfllytiClllObb
tlllbtrOltlln kerenlnJ épllt'uek. Akik leraklí/( a fundllllenlumol reaell ClpO/lilfl/llk. amikor II epOlcl brfeluÖdOIl. k dol~OJ.IRk ~ntl
ilDI, hn!:)' 1 ' lIler l~k volna 1111Iail' Itrve!. De .ool.
a beleJC1Ö
IIlUlllld5t1k I I epOlettt IQtRllkOlhlSÚk. " nilll: VOll h elődök !nUll.
Ujara. A III I ludom'nyo. reiHIllel! I III.JakU.uho;a _ bjrmlIYtn
Itreu l. IlIulIk ali - fOlletlen 1I1I~,éa: voll 1100hoa II elsO pr\)bdlkCld.nkhol , 11110rt elihu, melyeki el .. flRlek 11)t;,:pfóbilk mk.
Vtk)'Onk ( , alt: "lek ko,m tJ:Yel t • rad'ól. A "'dió fOI1."I6Uhül
ne rn sak al j4 .ul! houi, akl ebben I formiballlltl 1011'''118, hintrtl
•• Ohbel! kOlOlI II II, aki ralon .rra, MIiIY a hana rUltltlt ,,,.1
terjed lovdbb.
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Lehel, hogy az eredmény UsOre látszik meg és csak egy
porszemnyi a nagy isleni lervhez mérten, de ben::e va n abban kllorOt hetetlenOI. Nemrég n3J!y ásatásokat végr ztek a Fá r~ó k orfzágában. Egy helyen kt!fe1.fr fves buzaszfrnre találtak . E oUt Uék ezt. S
a kétezer éves buzaszem csirába zökkent, szárba növeke! elt s ujabb

buzaszemet hozott. A Bismárl- féle terv s az azon való f~ rad olás sem

voll hiábavaló, mert Ime sok évve l azután egj HiHet állal kezd

valóra válni. A le életed, munkád, tön~kvésed. becsOIeles küzdelmed
sem IOnik el nyomta lanul, b ~ne m benne él és bármi parányi részben is, de alkotja azl a na!!:y céll, a tökéletességet. melyet Islen

Jézus állal az emberiség elé irt kOrefcndö példa képpe n.
.
Ez az a megnyugtató bizlalás, mely 3Z ige végén áll, hogy
az Urnak btszéde nlagmarad örökké. Zughit hát az ősz i szél,
avarrá lehet a nagy tumészet mindtn ékessége, elfödhelik. a slrhantok a tesll életet, mi haWuk az apostol biztatását is és Illdjuk,
hogy ami örökre megmarad az Urnak beszéde, IZ a mi nemes keresztényi törekvő tleHlnkben ölthet leginkább formát. Ebben a hitben fogadiuk az_Oszt ~S hirdesiük az élei megsemmisUhetellenséget. Amen.
'
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KutatA. az örök rejtély" kör.1.
•

(Halottak .. Illt••)

Alapiee : Lukács 16. 3t.
Kere&zt~ny Testvéreim I Haloltak estéje tan. Az éjuak-a
már ráterilelle fekete palástját a világra, hogy elci öndesüljön, elpihenltn a megfáradt vlláa. Nyomában Sl.ép lassm elh alkult az. élei
vásári lármája, szonetel a nappalok monoion mora jlása, miudOSsze
egy-egy zokszó! viszen tovibb az 6~i szél, egyegy temetőböl hazafelé Igyekv6nek a lépései hallszanak ütemes kopogással. A si·
rokon is szép laSSln ellobognak az uto!só gyertyalángok, hogy a
sötét némasAe: ujra átvegye az uralmat a temetökerlek felelt. Az
tlö emberek nagy szézaléka ma megjárta a temelökertet felkereste
az etköltözOtl kedves családl.goknak örök lakbelyl!l, ; sírhantra
leletie a kegy.elel vlrt,all, gyenyát is gyujtott azon I!. elsirta b<1 nalos könnyeit ••••zutAn ••• atlAn olthonába sielett vagy elzaráQrJokoU ide a templomba, hogy fáradl teslét és fOlz~klatoll h:l-

I
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két nl~gr)yugtas~a. A test plben ls, hiszen mára befe józött az I!let
hajszája. de a lelek ClZ nem. A lélek Ilyenkor ölti fel a leggyorsabb szárnyaka t, melyekkel óriási blrodalm ak~ t flPO! át rövid pillanatok alal t. Bejá r j~ á messzi multi I, rölkutalja annak minjen kis
részlelét s azlán el?rc: siet a jOvóbe s majd eur k~rdésckt6 ! megt ~rhelve, az ullól k~fáradva tér vissza , hogy akár ollhon, akár pedig a templom. fa lai kOLOlI, megpróbáljon az annyi sok k ~ rd ésre
felele!el kereSni. K érde~iétek csak meg sa ját magltokat, vajjon
nem Ig.y van-e ez? ValJon nem ez a folyamat menl·e v~gbe bennetek IS ?
T estvé reim ! Az élei és h \lál, a lét és a nem!é! s a vele
kapcsolatos k.érdések izgatnak mindég, de saha olyan k.özel nem
lépnek houán'<, annyird lIern hoznak Izgalomb:!, mint éppen ezen
a napon, eze'/ben az órálc.ban, haloltak eSlrjén . Akár olthQn P. h1jlék ban, ah')vá ilyenkor összejOn a család, melyen mély komolyság
vonul végIg, ak ár itt e templomban, ahol megillet ődö ttebb a lélek
mint bármikor, valami Ismeretlen h:!ng minden lélek m~lyéröl elö~
lOr. Islenem, milyen ls az éJel? ~'ünk-; hogy meddig, azt senki
sem ludja. egyszer azlán vége mindennek s aztán meg halunk. MiIy( o bizonytalanszf!:ba n vagyunk, hiszen a halál bármelyik percben
e!jOhet utánunk, Képze'elben megállunk egy sIrhaninál és el1iméIeijOk : milyen erős, e.cés~séges és élettől dUlzadt volt az, aki e
sirhant alat! pihen most. Milyen vidám, életkedvO, dalos ajku voll,
jut eszünkbe egy mási~ sirh<lnlot nézve. Óh, milyen kevesel éli,
mily en nagy szükség leU volna ml!g reá az élettlen ; óh , hogy
birla még a munkát .•• ób, milyen jámbor is voll és 19y tovább,
Ollik az eszÜnkbe a harmadik, a negyedik. sirhantná!. S állunk mi
élök a sirh antok fOIOU és beszélgetünk On maguok:kal. Ki gondolla
volna ezelöU eRY év vel; vagy csak egy hónilppal ls, hogy ez, vagy
atnaz, ill ha~yj t e fO ldi életel ? ÓiJ, milyen sz:eszélyes és kiszámilhatallan az élet és a halál. Ma még szeretleink karja Olel át S
.holnap talán a halálé. Ma még szueUelnk csókj) s holnap megleh el, hogy a halálé cs.tltan az arcunkon. M. még lU a fOldön egy
élő lá rsada lom lagili va~YlJnk, holn.:l p pedig a halottak lársaságába
számilhatnak minket is. M:l mé~ a fOld fölOlI épDII h ~z és a templom a ml b Ijléll:unk s holnaptól kez1ve leh:I, ho.::y a sir lesz Orök
badnk.
,
Testvéreim I Az éleUel fs balaUal kapC$olalban ezernyi

-

,
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eler kérdés sorakozik most fel a mi gondolalunkban. Ezek a
dések azonban nem nyuglalsl!ilanak ~nnyira. min!

87,

Ille~f~r ditva \lali. Ekkor a _gazd~g , ujra kérte Ábrahámot, hogy valakit lonen kOl~en~ el az
atYl1fláh oz, hogy világositsa fel azoka!

k é r~

°

amely ~zek

kovetkezményeképpen születik meg bennünk. Hogy meg kell I1'gy-

Sler halni, azzal mindannyian leszámollunk,ludjuk, bogy ei alól ki-

vétel nincs, hogy a haláli semmi pénzzel, hatalomm ,,' és kinccsel
megvaltani nem lehet. Számollunk azzal is, bogya halál utjl kl-

,

számilhatatlan, szeszélyes. hogy mikor jOn , azl sem a ko~dul, sem a
király nem tudja. A halálllak ez a kivételt nem ismero tu lajdon~ga oszlatja el a ml nlgyobb nyuglalanságunkat, mert elt tudjuIr.
erről meggyőzŐdlQnk.

Ellenben nyu~lalanil az ezutáni kérdés, amit

tel jes homály fOd, hogy mi lesz a halál

ula"? Van-e folytatása az

61elnek s mi vár reánk a siron tul?

Valljuk be testvéreim, hogy ezek a kérdések, ugy a lemetőben, mini a csöndes magánybao, vagy most ezen az estén itt a
templomban, nem egyszer ostromolnak meg, hogy a sirhantokat,
I néma köveket nem egysur kérdezzak meg ezek" Jelöl. Sokan
mennek ki a temetőbe virágot vioni, bánatukat elsirni, panaszuka!
kiönteni, de sokan várják azt, hátba ee:yszer csoda történnék, a
néma sirok csak megszólalnának s ilZ ember legsulyosabbb kérdésére választ adnának, hogy mi il vár az emberre a !; iron Iul? ..
Nemcsak a mai, hanem a min::l enkori embert is foglalkoztatta cz a kérd~s és igyekezett is erre feleletet keresni. Egy ily t n
válasz van lelrvl a LukáCS evangéliumában. Vol! egy dusgazd ag ,
ember - irja az evangélium irója - aki mindennap mgy lakomát Qlt és vigan élte át földi é'etét. Ugyanabban a fa luban élt egy
izegény ember, akit Lázárnak hivtak, aki sokszor ment a gazdag
báza elé, hogy asztaláról lehulló morzsákból kapjon valamit. A szegény Uzár lábán nagy sebek éktelenkedtek, melyet a kutyák nyal ..
dostak meg. Aztán meghalt a ~zegény Utár és kerOI! a boijog
lelkek tirsa~gába I mennybe, Abrahám kebelébe. Azután nem!okára meghalt a gazd.g is és ő meg elkerült a pokloknak mélységébe. ahol nagy szenvedései voltak. FOlnyilolla szemeit és a távolban A'Jrabám kebel~n meglátt. a boldog lázárI. Kérle ls nyomban Abrahámot, bogy engedné hozd Lázárt, hogya vérbe mártolt ujjaival enyhitené meg az Ö szenved~s eit , Ábrahám azoriban
azt felelte, hogy messze is van és sem onnan Ide, sem innen
oda senki sem mehe!. Különben is emlékezz csak vissza: Lázár
• lOI4Ot! tI~le "' 6 .... ve4ést1l. Ie pedig • jólél,l. mosl pedi, '

,

a kövelke,zendokr ol. Monddná el nekik, hogy az övéhez hasonló
életntk ml a következménye, hálha más élelet kezdenének, Ábra'
bám nz~1 télt , k,i a kérés elöl, hogy van. Mózes és vannak próféták, , kik tam IJ.1 k, hogy miképpen éljenek. A eazda~ azénban 10vább kO nyörgö'l és mondta, bál ha a fell ámadotlnak inkább hinnének , Ábrahám pedig igy válaszolt a kérdpsre: Ha Mózesi és a
plófé~á kat nem hallgatják meg, azt sem f02iák meghisl!gatni, ha
valaki a haloltak köz ol feltámadna, A régi zsidó nép egy ik &<indolkozója ebben a leirásban Igyekszik megnyugtató feleletet adni
a lélek kérdésére.
Minden -nép, m'ndenkor igyekezett e kérdésre valamilyen
fe leletet adni, bogy mi van a halálon és a siron tul. Mehelü 'lk
Idöben még elóbb, vagy jöllelnénk a~ár közelebb ls, mindenOn találunk erre vonatkozóan nyomoka!. MeheHlok k Olön höző gondolkozásu népekhez, kulfurált, vagy kev~s bbé kulturáli emberekhez,
keletre, vagy nyugatra, mindenOlt m ~gtaláljuk az igyekezetet, melylyel a lélek ilyelén kérdéseire megfele:nf, a lelkeket megnyugtatni
törekedtek. A halál után, hogy ml is lesz, azt lermészetes.n kO·
lönbO.ző fe,fogásokban hirdellék és vallollák s aszerint csoportosull .. k is az emberek.
Nem akarlak mosl azzal foglalkoztatni, hogy ezeket a kOlönbözö fe lfogás'Jkat fe!sorakoztassam, habár minden fO lfog sban van val3mi megkapó és megnyugtató vonás, Minket kOIOnben is nem az érdekel, hogy mások régen hl.lgya n is gondolkozl&k e kérd és ről, hanem az, hogy ml unitáriusok mivel nyugtal hat juk IO rg lelkü nket, ha megostromol a kérjés: mi lesz a halál
után?
12 azs5g az, hogy az ember mindég is ember marad. Ezl a
mindég embernek maradó emberi, akinek le,lkében a próféták és
apostolok intö sza vai ul án is maradi egy krs ketség, ha a h~lot.
lak: közOI valaki visszatérne, talán még az sem tudná meggyozm.
Nem mert igen soknál hiányzik az a hit, mely a lélek kérdéseire
aaotl fe leleleket kételkedés nélkOl ellogadj'!, Tedd most félre a kételyt s nézz hittel szembe ezekkel.
, . Higy jed, ho~y nemcsak tested, h_anem, le1ked ls van, Ez a
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lélek pedig annak a It ieknek egy pa ránya, aki maJ.!8 az Is' cn. Am/Icor lsten ezt a lelket a testbe drla, azzal a céllal teile, hogy az
Irányilój.. legyen a lesti élelnek. Az a kérdés mosl már, hogyan.
nak a Jélek által irAnyilolf nagy célnak mikép pen lellél élc:ledben

eleget. Ha lelkiismereted nyugodl, már is kaplál egy kis vá laSzl II
lélek gyölrö kérdésére. Mert tiJ!:yebár az Igazság az kell , hogy Icgyen, bogy aki a lélek ártal lrányltoll cél felé törekedett, aki az
Isteni tOrvényeknek eleget tell, aki a lZeretel utját Járta, all l minden erejével szolgá lia az ernberist!~ javát, előhaladását, - az vegye
el jutalmái, a másik, aki ellenkezöjél cselekedte meg, vegye el
bOnle/ését. Islen illuságosságával csak ez egyezle/ h elő össze. A
fOIdOn az éle/ben azonban nem is kell uagron szélnézni, könnyen
megláthatjuk, hogy ez nem mindég VM Ip,y. Mi sokszor ugy !aquk,
hogya jók és igalak szenvednek, a hamisak pedig boldogulnak és
minden fOldi jóban duskálnak. Minket c3ak részbeli tud rneRnyul:talnl az, hogy a lelkiismeret nyugalma jutalma a jóknak és lelkiIsmeret fordulása bl1ntelése a rosszak naIr. Nekünk még az sem
eléglé t~I, hogy a halál előlli napok az 'gazak számára csöndesek,
békések, mig, a hamisaka t Ilyenkor veszik körOI a gyOlrelmek.
Nekünk ennél több kell. Mi a fOld ön tapasztalható sok I~azság ta
hlOSáROI szere tn ők rendezve ludni, tul valahol az életen. Ehez azonban bit kell. Hinni mindenekfelett abban, hop,y lsten Igazságos,
hogy az életben minden megtörténi leU és cselekedet nyomtalan ul
el nem vesz. Hogy mInden egyes jÓlelI nemes cselekedet , becsületes tOrekvés, vallásos buzgÓság, emberszeretet, egy· egy láthatatlan, de me$!5iemmlstlhetellen tégla, vagy oszlop abban az országépOlelben, melynek: neve Is/en orSzága s melynek lélrehodsához
minden jó és Igaz ember valamennyivel, földi életével hozzájárult.
Ebben az Allalad II épilett nagy lelkI közosségben élsz tovább
olyan mértékben, amilyen mértékben ahoz életeddel h ozz~lárul!ál.
lU találkozik a hallhat.tlan lélek azzal a nagy lél~kkel, melytól el~
szakiItalolt voll, hogy földi elhlvatásának megélésével, a viSszatol!.
lisra érdemesltse magát.
Testv'rem! Arn!kor gondolatban eljutsz a halálig, a sIr/g,
az emberi ludás haliralhOl értél el. Gyujtsd meg ilyenkor a hit
lámpAS4\1 S al a további utakon világol neked. t-fJhd mulatnl t02J1
a jobb, a szebb, a nemesebb ~let felé az utat azzal biz fatvI
bogy a 100dOP bármilyen le8zaá&lalln il legyen az élei, van orok
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és megvesztegclhetellen végs6 Il!ats:l gszolKdllatas. Ebb~n a hUben

éld tleledcl, ebben II hllben ha" a8ss pl úféláld sud ra ts ezzel II
hillel nyugtasd Illeg zaklaiolI lelked. Ha e haloltak este/e elhOlla czl a le számodra, ez többel ér minden kUls6scllckbcn me ~ 
nyilvánuló szo kásn~1. Ez leSI t1J ~ ltó emltkuls lU. clhunyhlku, cz
lesz megnyugtatója is az elrOk rejlély körOl nyugtalankodó lelkOnknek ls. Amen.

Legyelek az én k övetőIm .
AlapíKt. : l. Kor. 11 . 1.
K e r ~sl l ény

Testvéreim ! A lIlulUá leli Idll olyan, mint cf,(y
. nlgy lemelo. melybe szép lassan minden esemény belelemetkezllc.
A Jelen tS jOvO eseményei, melyek 101011 , hól elsu hRII az id Ő. mInd mind belekerOInek: a multlá lett -IdO nan t emetőj é be. ahol aztán az
emlékezés örkOd lk f~ lellllk, amIg a feled ~ el nem takarja.
A lerne/öknél ls, mely hefogadla az elhlll/ahl, I~y VBII. Egyszer minden él ő odakeJ!lI s hORY kl volt n, ekl (I néma slrhanl
alall pihen, Irn\t Ijeszti e~y · tIlY ft jfs, v.~y dlsus sIremlék, ha
valakI az emlékezők kOZOI meRszólUJa u olr al. Sokszor eR~Sl tOrténetekel elevenllenek frl r u k elöli 3l0k, akik cmll'keznl tudnak.
Van nak !irkövek, egyszeui kopjaU k, dlucl sirem lékek. melyd: ls·
lI1f':rlisOk, lát021110118k, de vannak olyanOk, amelych 61 kevtst'n ludnak , melyeket keve:;en látoga tnak s amelyek nek beszl'Mt cralc kevesen értik meg.
tgy van ez az Id6vel IS. A mun IdOt LlIiW képzelern el, mini
~y naey temetökerlel. melyben az e m lékeztet ő fejfák, II sirhanlokat jelző oszlopOk, emlékjelek az u. n. dáluUlok, Időpo nt olr. Minden eayes időpo nt, va2Y dátum beszédes emll kezteló oszlopa a
kissebb. vagy nagyobb escmc.'nynek, melyre az ulókor emberelbOI
többen, VIl5!y kevesebben vrsszaemlékcznck. VInnak Időpontok.
amelyek tllY emberhez állanak kOzt'I,lmclynt< k rncgfrkntsérc mcgdobban a szi\'Cnk s IOtj!iIIetMllr t'1l~SZ vIMnk. Mlndnyáfunknak van
egy liyen tvrO/-évre vlssznttrö dálUlI1u nk . Vannak olyan dáluIIIOíc,
amely eknek megérkezése a rokoni, vI1RY faJI t!rzéseke/ vallja kl
belŐIOnk és van""k olyanok ls, amelyek Iársuda',"1 ou tdlyklllönbftin~, vagy felclu:zctl boviltarlozandós4ara ebreulenck.

•
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Ezek kOzql II dálOMlok közOl b4nIJclyik ls ho ml!gériezlk, a
14vol és közel mullal fuUalia CSl: Onkbe és beszél azokról n

csc-

mények rő l ,

amelyeknek It fOrelcvcnllésc mt'graJ,!:adja egész Ic!k lvllltguntal. liozzank larlolÓrnknak szOrelésl és névnapl dátu ma a CS8I.d Onnepe, bMmclylk saloros Onnep elérkfZésc az egesz keresztény
világ ünnepe. Október 3 1 a prol c S I ~ ns \l1l ~ g Onntlpc. Mdius J-Je a
munkas társad alom Onnepe és március 15· ke, október

nemzetnek az Onner.e. MInden Ilyen

Idő pon t

6· ka eRY

az embert nemcsak

Onneplésre készlelI, hanem t'!ml~kel ' cli ls arra az i dőre, azokra az
csem~nyek re,

amelyek e na pOl Onncpé szentelték.

E~ y

Ilyen. h r ő i · é v re vlssza té'() IdOponihoz jutolt el az a
kis társadalom. amelyet unlláriusl1I:lk , Dávid FerenCI köv e tő ine k Ismer II viiég. N(1Il cgy m(~ h a l á ro zo U I dő pon l u, h lsz~ n a sors oly
moslolul volt 8 lejlcrdélylbb emberrel I!j 3Z II kOvetölvel szemben,
hogy haláldnek I d őpo n ljá t ne rn adto pontosan tudtunk ra . MindOSsze
csak azl ludfuk, h o ~,Y novt mbe r közepén hunyta le Orökálo mra személ II vd ll ~ ss za b ad50g legdfc:sO bb bajn oka : Dávid Ferencl. 1\ novemher kOzepe tehlll az oz IdO, amikor ft vilt1gon barhul élő IInlliirfusok szive hangosilbban dobba n meg, lllert ez az év ről ·év r e
vlssr:alérO I d ő e.n.llnk be full aljd mind azt, ami oz unflárlus clnevczéuel kapcsolatban 11 11. 0 ly6n cz a dá/UIII, mi nt egy stre mIék, mint
egy fejfa, mely a maga némoSd.gdban fR sokat beszl!l 8 011Illról. A
november közepc nekDnk beszél ma, élő unilárfusClknak.
Beszél Dávid Fcrenczröl, az unitárlzmus nagy aposloláról, a
dlcsO rgyhd'za lapllóról, a halhatatlan mártlu ót. Némelyek nek, akIknek m~r hosstu évek során minden évben beszél e rrő l a november
kOupt, tal'n mecsl okollnak, lehelnek, ak iknek unalmasnak tetszik.
de hadd csak beszéljen 8 novembrr kOzepe, hirdesse D.1vIJ Perencz
nevél, mert m~R' ma ls, Erdély fö ldjén ls találkozunk olyanokkal,
akik kull urembereknek nevel/k magukal, dc Dávid Ferenclr61, az
O hagyalekáról nagyon keveset ludn~ k. Ez nem an nyi ra a ml hlb'nk, mint Inkabb III 6k szégyenlik, hogya va llásszabadsJA: nagy
bainoUtói Ily ".s.v.esel ludnak. Sajnll!nl való ember az. ilki élvell
u l • vallássutiflrjlsdgol, de aual, aki annak alap/aU a világon leg~
elsőnck Ifrak ta, kevesel lörödlk. Csak beszéljen a november közepe
róe. , mcrt amit mond, abban nincs se mmi szégyelni való, de mind" ,

Imll me.tl, eaok bUIIIIClla&el 101111011 el • lDl lelkQnkel.
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üt nelll

a szalelés, a lang, az elókeló családi Osslek nlleté3
tették Tla Sl!yá, mint annyi sok emberi, hanem lelkének rendkl , Oll·
SC!~(, gondCllkozasának szabad szárnyalása. SzeRény ~salád gyermeke
volt. akinek szorgalmával, Okossáftaval keltell a sZl.'génységd IckOz
denie. A hazai Iskolák elvt'gzese ulán ugy érezte, hogy ludásvdgya
cs sl omja nlor.s kl(l4,l gll ve, mIért ls N~ mcl orsd Kba mcn l, WIllem.
bergbe. OU több idOl 1011011, de ncm hiába, mert lelke ml':ji!gazdago·
dolt, gondolk ozása mell.'tlldgosodott ali ól a szellemlöl, melyel oU
lut her képviselt s amely e~ész Németországol lázba hozta. Vlwali rve onnan, egész életét a hillaa zságok kut . tasara i zen telte. Néha,
8mlk or ugy Rondolla , hogy az Ign ságot elérte, megalfl, de nemsokára tovább folytatt a u t j~t. mert a hitigazságok kulatásd nál megállas
nincstn. Ilyen megállók vallak, amikor a lutheri tanok al magaévA
teile, ma Id, amikor a Kálvin nézeteit tortoIla helyesnek és amikor
az unilárlzll1us c lső 81<lpkOv eit lerak ta. Elell: Ilonban csak rOvld
IdeIg tartó mcgáttások vallak, mClt Ö ncm hidolt megeléged ni fél.Igazs'gokkal, részleges O1e~Qtdásokka l és homályos Ig81Sltgokkal. O
egész IIl8ZSágot akart, teljes megold h ra é..i vllágosságm tOrekedett.
Sokan Dóvld Fercncznck ezt u vallósv.sUozlalásá' róvésára ir jlk , de.
aki Ismeri a lélek igazi lörekvést!l1 . 3l ebben u lényben a rolylonos
tökéletességre l O r ekvő lélek lépcsöfokllil fedez het! fel. Benne az
igazsllgra , 3 tökéldesedésre t örekvő léJek IdeJ la lestesCUt meg. S
amig annyi sokan elöhallldásuk állal másoka l Ictaposll8k, másgkra
lépve Igyekeznek maga sbJ jutni, 8ddi~ ö ezl sohasem lelle. U •
maga Igazságának blllos ludataban ls 8 legnagyobb IOrelemmeJ
vlseUclcU mindenkivel szemben. Amikor csa klicm az eji!ész Erdély
velc e~y hilfelfogáson volt. amikor a fejedelem is hasunlóan ROlldolkozott és rc3 hall2otoll, amikor a más hltcn levő kn e k ul/át könnyen
t lVIIghall a volna, akk or voll ft Itgnagyobb. a legtOrelml':sebb és a
IrgmegérlObb. Akkor hirdeUe n okal Imellelte OrOkki b/zonys'gat
tevő 518Vdll: ll , hogy . A hit Istcn ajándéka,. nkk or szentesfltetert
olyaD tOrvény,eket, hogy hil éért senIe lI sem szabad (JIdOznl. Olyan
U)rvények vollak ezek, melyek nel szc:bbet, ke,esl; l ~ ny emberht'Z.méllobbat 811gh. hirdettek valaha is, melyekel megcsodálI . ~ egln
vliág s melyek Erdélyt 8 világ l egelső fOldjéve lették. Aki ezl nem
lamerl el, "'iY éppen leklcsinyell, nem ~ r demtl InrI{ 8 lelkIIsmeret
szab. dságának is Onmaga hllfelfogásának zavarllllan gyakor14sát.
V.. n.~. akik ,u l vll. lj40, boi)' mk • 10rv/nyell 011 ~Iá I

-
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lelkek milyén

).
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csak a kOr szelleme hivla awkat éleire s cl akar-

klassziku ' földje, Dávid Ferenez P..rdelye?
SokIZor u unll<1t1us társadalomban ls olyanokat tapasztalunk,
mely messzi áll Oá rid Ferencz nelkmet61. Ezl, ml lO r~ taga.d b. el
kell, hogy ISmCf\Ok . Safnos. hogy otyanolc. vannak. akii euk neve·
'tIk magukd t uniláriuSúknak, de messzi áll~nak alló!, amlt et. az el-nevezé! meeklv~n . SlIjnos, hORY nemelytk c.s .k e n!vvel jiró)ogokat alr:a, i~k eh/ezni. de a vele táró kötelességek alól mene:kO~Dllgye~
kezn'!lc Ami pedig minduekntl is slOI'Ilombb. soknor hUnytilc e~
az unilá rlus lársadahmból. ami össukl)tne etuetltn cél ft!e. kOlÖS
e r ővel mindannyiunka t serkentene, összekovácsoIna Oh. md~ en mjs
képet muta t a mai unitárius nagy gyOlekeut , mint az.. arn11ym net
Djvld Ferencz akkor i (2)' hhál képu ljOk el a Mrom es lélu ázados mu't lávlatán kertSzIfil. Nem csod .. bát, ha ma sokkal in Ubb~
mint valaha dobban szlvOnkbc at Ige : . Legyetek az én 1c0veI.öim,
De dobban jon isI Hddd jusson el ez az ige m~ m,lnden u":,Urius
lelkellez, aki az unilárfzrnus jOvOjtt szlv!!:n vlstU, mInIh .. a ml nau
apostolunk ma ts élO f'gyelmel.lelfle lenne az, OO2Y tegyfink a n ó
valódi értelmében az ő kOvel61, meri caa k t~ az ~~Y ut i!:s ,mM
van ,mor, haey- I I uníUrttmus
t tlldza flSsuntrt'%ZC'" r~1 dl·
cs6ségél .
Testvereim I Dávid Ferenct 'Ilazi kOvetese áJlallegyOk lehe·
lövé solc vihar! 1~IGtI e2yh~wnk Idn~ra ett Amen.

vIIa ln! ezeket Dávid FercrJcz/öl, mini olyanl, mely nem az ö
bdeme. De hlaba. f-h a kor szellemének kOszönhetö, ;Ikkor mIért
nem érvényesOlt cl a ut'lIem más helyen és miért éppen Erdélyben ?
~k

Auri, mut csak tgy Dávid Ferencz ""011, azt

me~

éppt n erdély-

neje adl a a Gond vlstlés. H szen nem sok kal azelöll ~Il a nyugati
mOvelt államokban rnJglyára kOldlék azokal, akik DJvid Fercnczhez
hat/loló módon gondollrozlak s lT, a~ a Erdél y is e lOr 'lények mt'!:-

hoúsa ulán ~Y évUzed mulva élelfogyllglaní fogságra lIélte és bebOrlOrlOztt. u l, aid nek sugallatára szüleitek mcil' e törvények . Ha e

lOrvényelc en ie a kor szellemének lcö5Z0n hel6k, akkor Dá vid Ferencz nem a bOriOnben fejede volna be élelé!. Hol voll akk or az

a korszellem, .mtly nehány évvel azelöU oly fennk ölt tOrvényeket
hoWlI, hogya,1 aludhatott el az olyan hamar ?
Ez a D~vld Ferencz, akltÖI a novel:1bet kÖLepe be., zél az
egén Erdély~ voll, de köze lebbrő l a miénk. unHárlu,oké. Az egész
Erdély bOszke lehet egykori fiára, de bOszkék tehetOnk ml unitáriuSOk a ml vallásalapllónkra. Ma, amIlcor az ő halála évlorduló jinak
szenlflOnlc emlékOnnepe t, ugy érezzOk , mi ntha al Ó végrendelete
csengne vIssza az Igeben : .Legyetek aL én követ ől m , - A ma é-Iö
erdélyi embertő l, a mai unílá rlu51ól Dávid Fe.t nez azl kivánta : legyOnk az ő követőt. Al erdélyI és más felekezela embertől abban
az értelemben, hogy mInden hitfelfogá6uval szemben olyan IOrelmes
és megértő lerryen, mInt CS s az unlUrlust61 pedig abban az étlelemben, hogy a vitá~ossjgra u ~ y torekedplc, mint ö hogy soha meg
ne álIIon a fej'Ödts ulJán, hogy !!:ppen olyan bál~r harcos t le~yen
unlUrlus hlléllCk, mini II volt. Ilyen értelemben ldvánjl hogy ml az
~ kövdöl legyUnk.
•
Te erdélyi ember és te unil ~ rlus hivő eleget tesze/- e ennek
a kivinalomnak ? Ha a Dávid Ferencz 81.tlle~e által lrányUolI. Erdély és a mal kOzölt ~l.thaso nlltást It!'tonk, fájdalommal kell
meiall~pll~nunk, hogy sok lekintetben wWul:sIO n\c . Igen, meri az
egy b Ju emberek kOl.OlI, akik valIAsI tekintetben mq:osllanak, kOIOnbOz6 hhlelfogásban élnek, sokszor n3gy a mcgnemérli!:3, sokszor
mqdObbenl a IOrelmetlenség. Oly stOm!)tu példák l, m!!:!lÓdnetc. meg
e leren. mintha az ember nem a vallál51abadsál! klas~ llkus fGldlen
tine. Olyanokat lát, hall az ember. hogy OnkéntelenOl ls fOlteszi a
ktrdat : bov~ lelt, bová lOlyedl l; Ya\l~z.ílbadsá&n~", a Igrelemnek
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ALIpice Lk. 19. 9.

Ezt a könyvet, amelyből ez alka-

lommal ls a fe,"lusol! I~Oet ril.sztollam, bibH;n.k, m.gyuul
kOnyvek.k Onyv!!:nck nevetik. E~ a "Ony... mta: ma ls I010Ue ali
minden más könyvnek, amit .a"" 11 ember alkotoll, meri egymaga
OSlzeloRlalla mindazI, amh e az emberi léleknek .zQk~e van.
NézheilOk ut a kOnyvel aUr a tudós, ak;r al erffszclu embn
Ize mb el ; birAlhal juk .. kár uép radalml, .kár IOrlénelml, ""U épptn orvostudományi szemponiból ls. e kOny. It bltui .., minden 'IGnalkodsban meRáll ja a heJytl ts tlblr minden k,illUI. Nmcsen •
mal modern élelnek olya n kérdkt, melyre abibliAból leleklel ne
lehelne lalálnl, pedIg e kOnyv megJr,ba óla l!:velteJek mult" d.

