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Feltete szin; gyászos Iteret . .. szines koporsó ... fehér lepel .. . 
lezárt szemelt •.. né:na ajait . .. nem verő szív ... holt nyugalom . . . 
kisírt szemel! . .• tört sóhajok. .. feldúlt kebieit . .. gyászöltölet . . . 
Ez tehát az eredmény, melyet 60 évnelt álma, reménye, munltája s Itül
del me elhozott? Ifjuságnak lelkesedése, ábrándjai, férfi Iwrnak komoly 
vágyai, gondolatai, reménye és veritélte, hol vagytok? feleljetek, azért 
éltetelt- e, hogy az eredmény holt nyugalom és gyász legyen? Ily gon
dolatok támadnak fejemben és lelkemben, midőn e Iwporsó mellet t ál
lok, mely egy önfeJ'áldozásig szerető férjet, egy rajongásig szerető édes
apát, a Itöztigyek terén nell1 kis érdemeket szerzett drága Larátunkat 
fedi el szeIllünit elől. 

Koporsó :nellett álIunit s mint hangzott egylwr a csipkelJokorlJól, 
11allani vélem itt a szózatot: .Old le a te saruidat lábaidról, mert a 
hely, amelyen állasz szent hely." Szent ez a hely, mert nincsen itt már 
félelem, nincs többé tévedés, hiba, rettegés; elcsendesül az ádáz gyií
lölet s megszünik az érdekek harca. Szent ez a hely, mert itt a ltien
gesztelődés, a megbékülés angyala lebeg feleltünlt; szent,l]1ert ez az el
mélltedésnek és leszámolásnak helye. Elmélk.edésnek az életről és ha
lálról, leszámolásnalt az élők és halott között. 

.Elvégeztetett!" S kedveö barátunlt, nyított könyv gyanánt áll mo?t 
életed elő ttünit és én, ki sohasem voltam szived től egészen távol, lapoz
gatom, olvasom e Itönyvet. Törhetetlen hitedet Istenben, rendíthetetlen 
bizalmadat az emberi természetben - az ~mberben; a Iti tartást, a szí
vósságot a munkában , az egyszerűséget és szerénységet, az ember meg
becsülést, a távoli vadregényes bércek aljáról, 0srégi széltely családod
tól Örökölted . Ez öröltséget híven megőrizted s a tieidneit tisztán átadod. 

Lapozgatom életed Itönyvét s megjelen ilt előttem az egy lwri délceg 
ifjú tele lell;esectés öe l, lelki erővel és vidámsággal; keble duzzad és 
óZQvi álmait, ábrándjait, önmaga és egyháza jövő életéről, IDunltálkQ-

• 

j 



dásár61. Oly szép. oly vonzó és csábító a felépített ábrándvilág, hogy 
azért csaltnem rajongani érdemes. Mi valósúlt meg ebből, arról nem 
szólol!, azt nem tudom. De azt láttam, tapasztaltam és tudom, hogy 
midőn magadra vállaltad az Ur Jézus munkáját, midőn magadra öltéd 
a palástot 6 az Úr szőlőj~ben gyomláltál és plántáltál: két népes és 
egyházunkban vezető szerepet betöltő egyházközségünknek hivei, több 
mint 15 éven át rajongással hallgatták szavaidat, követték példádat. 
Láttam és tudom, hogy nemcsal! a palást tisztelt meg téged, ha
nem te magad is tiszteletet szereztél a palá stnak, nemcsal! hiveid, ha
nem mások, nemcsak egyházi, hanem I!ülső egyének előtt is. Tudom, 
hogy midőn többre bizatván, hiveidtől búcsuznod I!ellett, a szeretetnel! 
I!önnyeivel mondtal! neked !!edves Istenhozzádot! 

És megjelenik előttem egy kép: képe annak, amilwr a főhatóság 
szeretete és bizalma elhivott, hogy élj tovább ne csall egyes gyüleke
zetért, hanem egyházunk egyetem éért ; ismerem lelkesedésedet és aggo
dalmaidat, melyeket akilOr éreztél, millOr ezt az állást, melyet most 
örölue elhagysz, elfoglalni Ilészűltél. Megjelenik előttem a Ilép, midőn 

hivatalos esküdet szeretett főpásztorunltnall kézbeadás úl toldottad meg 
e szava!lkal: .Életem az egyházé!" Könnyek gördültek szemeidből . mert 
nagy s ünnepélyes volt e fogadás, amint nagy volt lellled, lell,esedésed, 
de e fogadást mindvégig híven megtartotta'd, Életed az egyházé lett egé
szen s az egyházé maradt. S aztán kedves barátunk, aggódtál és lelke
sedtéi, dolgoztál. Dolgoztál őszintén, tisztán, érdeknéllliil. csendesen , 

, 

mindig szem előtt tartva s megtartva ifjukori jelszavaidat : légy igaz, 
légy I!itartó, légy szerény s légy ember llIegb~csülő és légy becsületes ! 
Ezeket megtartottad s most örökségkép hagyod utódaidra. Aztán ismer
jük el, valljuk meg. találtál e pályádon méltánylást, elismerést is. Hálát 
te sohasem vártál. Nem egyszer mondtad. hálát nem várol!, legnagyobb 
jutalmam lelkiismeretem összhangja, Idl!em nyugalma, békéje önma
gával és Istennel. S valónan, mint Jézus az evangeliumi nőről, hogy 
.ez a mit tehetett, azt művelte," te is ellllondhatlad önmagadról: amit 
csall tehettél. azt megtelted. Nyertél méltánylást es elismerést. Gáncs 
csall egyszer ért; de érzékeny lelkednek ez elég volt. Azonban hagyjuk 
ezt. E helyen már lsten ilél s én hallom az Ő szavát: .hív voltál s ne-
ked adom az életnell koronáját." ' 

Hatvan év reményénel!, munllájának, küzdelménell tehát mégis 
nem a holt nyugalom, nem a gyász a végeredménye, hanem az emberi 
és isteni jutalom, mint példányképnek követé.se e földön és öröidét a 
mennyben. , 

Ami egyéni és családi életedet illeti, ' e teltintelben is voltak álmaid, 
. voltak vágyaid. És én tudom, hogy mindlletlőben voltál boldog. De jött 
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vihar ' is, mely szétdulta a bóldogság fészkét, jött idő, millOr már sirtál, 
temeltél is. Aztán eged újra kiderült, boldogságod napja újra ragyO[!Olt 
és én láttalak téged megvidúlva, új erőre, új lelltesedésre, új életre 
kapva, midőn megfrissült élet- és munltak.edved. De és ezt ne vedd 
rossz néven tőlünk, bocsásd meg neltem, ha kimondom, hogy nem él
vezled ki egészen a családi élet örömeit, nem üritetted Iti egészen a 
családi élet boldogságának poharát! Nem, mert téged lellted szüntele
!lűl vitt, vonzott, ragadott, hogy aszó szoros értelmében töltsd be ama 
fogadalmat, hogy a te életed az egyházé. Sokszor köszöntött -téged 
munkaszobádban a felltelő nap első súgara s talán legtöbbszÖr onnan 
vett búcsut tőled a pihenni térő utolsó napsúgár. Téged vonzótt, vitt, 
ragadott lelked az apostollal szólva: "az én életem is nekem drága, 
csakhogy elvégezhessem a dolgot, melyet az Úr Jézustól vettem", melyre 

• • 

az Ur Jézus lelkétől ~Ihivást,megbizatást nyertem. 

"Elvégeztetett l" A te életed és munkád Itedves barátunit, elvégez
tetett, de reánit nézve a nagy bánat és Iteserv most Itezdődőtt; most 
mikor te már csalt a visszaemléltezésé vagy. Eszünltbe jutnalt most eré
nyeid, lellted nemessege, sZÍvjóságod 8 ama gyöngédségeid, melyeket te , 
talán csalt önkénytelenűl éreztettél, velűnlt, s melyeket lI1ig velünlt vol
tál, talán Itellőleg nem méltányoltunk. S nlost fáj nekünk, hogy ezu tán 
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mind eme megnyilatkozásaidat nélkűlözniink kell. De feltesszült m3-
gunltnak azt a Itérdést is, ha vajjon nem bántottuk· e meg érzélteny 
lelltedet egy· egy ferde teltintettel, nyers kifejezéssel, 5zóval, hogy nem 
cselekedtülllt-e valami olyant, melyre most töredelmes s7Ívünltltel a ki
engesztelődést óhajtanók. _ 

• 
Oh, mert ha ilyent csele\tedtünlt, neltünlt most csak a töredelmes-

séggel \tell beérnünk, hiszen te nem felelsz többé szavainkra. fellteres
hetjűlt és ·ápolhatjult sírodat s ez édes megnyugvást adhat Itebliinknelt, 
de megbocsátó szavaidat még sem hallbatjult. S igy csalt az a tanulság 
marad számunkra, hogy ezután igyeltezzünlt Iteresztényi és emberi Itö
telességeinket oly hiven és oly szeretetteijesen teljes íteni az élőltkel 

szemben, hogy megbánásra, töredelmességre okunk ne legyen . 
• Elvégeztetett I" Életed, nlUnkád elvégeztetett, de kedveseidre nézve 

is a nagy bánat és keserv most Itezdődött. 'Nekemltellene őltet vigasz
talnom, Iti magam is vigasztalásra szorulok. Itt van szerető, kedves hit
vesed, rajongásig sZerető · gyermelteid, a drága jó szülőitItel, illetőleg 

nagyszülőkkel. Mit szóljak? Imádkozom a jó Istenhez érettetek - ti 
veletek. Ki hitet és bizalmat adott nelttek idáig, az a jó lsten adjon 

• 

erőt a hirtelen csapás elviselésére. Az Ur Ileze megsebzett, gyógyítsa is 
meg drága hitves, lelltedet. Ti pedig szerető, édes gyermekek emléltez
zeteit el nem muló szeretettel az önfeláldozó éde& apá ra, tartsátolt meg , . , 
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a lelld öröRséget, mit rátolt hagyott s kövessétek · őt a jóságban, az 
igazságban, a Ilzerény, de ' kitartó munk~lkodásban, kövessétek őt az 
ember megbecl;ülésben s a becsületben. Es ti kedvel; testvérek, sírjatok, 
de vigasztalódjatok, a jó lsten legyen őriző pásztorotok Sógorok, sógor
nők 8 összes jó rolwnok és barátolt szálljon lelketekre, mindnyájunk 
lelkére vigasztalás e koporsó mellett, Istentől, aki intézője mindeneknek 
e földön ',;és égen. Az "egyháznalt pedig adjon a jó lsten oly szorgalmas, 
lelkiismeretes, oly önzetlen és becsületes munkásohat, mint voltál te . ' drága barátunk. De ezzel talán el is bocsáthatnánk. En is tőled elbu-
csuzhatom azzal a szép "emlékkel; " melyet lelkemben hag~ tál ama sza
vaiddal, melyeket halálod előtti napon hozzám intéztél. Elbocsáthatnánk, 
Istenhozzádot mondhatnánk, de először boruljunk le a mindenhaló Isten 
színe elé s bölcsességében megnyugvást keresve, imádlwzzunlt. 

Búcsú 

Hová úgy siettél, hol annyit munltálkodtál és küzdöttél, hol mun
kás küzdelmed nek sok szép jele látszik: ez intézet kapui megnyílnak 
mégegyszer előtted,de te ide többé vissza nem jösz, nem jöhetsz. Amit 
innen eddig el nem vittél, most virágoitat, viráglwszorut viszel magad
dal. Kedveseid virágai, viráglwszorúi mellett, legyen tőlünk legszebb 
koszorúd a mi elismerésünit, a mi szeretetünk 'és a mi hálánk koszorúja. 

A szeretetneit és béltes'ségneh angyala őrködjék álmaid fele tt! A 
• 

vi szontlátásig Isten veled, lsten velünk Amen. 
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Csifó Salamon, 
leol. la nar. 
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Halotti beszéd. 
(Zsakó István ny. kuriai biró feJett.) 

.Igen szép és ékes korona a vénség, amely az igazságnak utá ban 
találtatott. " 

A példabeszédes Itönyv bölcs irójának ezen soltat mondó szavai 
hangozzanalt s legyenek e koporsó mellett az a vezérlő és .úlmúlaló 
fény, amely minitet mindannyiunitat, - - de Itlilönösen is titellet gyá-

• 

szoló család, Iler. testvéreim az Urban a vigasztalódás, a lelk! bélle 
és enyhület útjára elvezéreljen. 

• • 

Az Urnál van az itélet. Amaz örök birónál. aki láJja nemcsalt cse-
lekedeteinket, de cseleitedeteinknek emberi szemelt elől gyakran elrejtett 

" titkos rugóit is. Hiszen O a lllivek és vesék vizsgálója. 
. De én amennyire emberi véges itéletemmel megitélhetem -

úgy találom s 'azt .hiszem, velem együtt még sokan mások is, a ti 50-

raitokból is gyászoló hallotti gyűlekezet, hogy ezen Istenben boldogúlt ker. 
tán;unltnalt, Zsaltó Istvánnak vénsége az a szép és élles korona volt, 
amely az igazságnak utá ban találtatott. Mindeniléppen az vo lt. Ugyis, 
mint az élethivatás munkásának, mint birának, ugyis, mint családfőnek, 
ugyis, mint embernek és kereszténynek. . 

• . " 
Ma, amikor mind többen és többen akadnall sorainkban, altik bús 

rezignáció lelki fájdalmában fogamzott szomorú . szinte lemondásteljes 
meggyőződéssel Ilezdilt magulIévá lenni a hajdani római helytartónak 
ezen hideg kétltedést kifejező kérdését: "Avagy micsoda az igazság?" 
ma messze Itell visszaszállanunk időben és szinte az eszményell ma
gaslatára Ilell emelkedn'ünk a gondolatban, hogy teljes mértékben meg
érthessült azt, hogy Zsaltó Istvánnak, mint az élethivatás lI1unltásánah, 
mint birónall, vénsége miért volf az igazság utában találtatott szép és 
ékes korona? ' 

Magunkévá kell tennünl! azo Itat a nemes, eszményies magasság-
ban tündöl\lő célol\at, szempontokat és irányelveilet, amelyell egy letűnt 

-
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s ma sollszor visszasóhajtott Ilorszak igazságszolgáltatása előtt lebeg
tei!. Gondolnunll Ilell arra a nagy ügyszeretettel teljes odaadásra, arra 
az elmélyedő, tépelődő, néha szinte önmagát emésztő ügybuzgalomra, 
arra a legparányibb részletekre is Iliterjedő gondosságra, mely az igaz
ságszolgáltatás nemes harcának harcosa it, nemcsak a vezéreket, de a 
közkatonáilat is áthatotta és jellemezte, 

Gondolnunk kell Ilülönösképpen éppen a magyar biróna!1 már 
szinte fogalommá vált tipusára s az ő közmondásos érintetlenségére és 
hozzáférhetetlenségére, tisztaságára és megbizhatóságára, 

Az igazságért folytatott nemes harc ezen harcosainak sorából való 
volt Zsalló István az ő nagy és széles körben elismert, keresett és meg
becsült szakértelmével, az ő bölcs és objelltiv megfontoltságával és az 
ő nemes tiszta jellemével. 

Ő jogosa n vehette volna aj;lára Jób szavait: .az igazságot fel öl
Wlöm vala, mint egy palástot s az én igaz itéletem fejemet. mintegy 
IlOron'ával éllesÍti vala , annak perét is, akit nem ismertem, jól meg há
nyom-velem vala", 

, 
* * , 

De ti, szerető kedvesei és első helyen különösen ti, allill az ő 
véréből való vér vagy toll gyermellei, ti még ennél többről is tanus-
ködhattok itt az ő koporsója mellett. 

Ti bizonyságot tehettek arról is, hogy az ő igazság útaiban talál
tatott vénségének IlOronájában egy, az igazságnál is többet jelen tő és 
értékesebb drágallQ is ékeskedett. Az a nemes érzés, amelyre vonal1!O
zólag oly szépen és igazán mondja az apostol; .Ha jövendőt tudn ék 
is mondani, ha minden titkot es bölcsessége t tudnélI is és ha egész 
hitem volna is ugyannyira, hogyahegyellet elvinném helyükről, ha 
szeretet nincs énbennem, semmi vagyoll", . 

Ti, akik - az irás szavaival szólva - mint .olajfának ágai vol
tatoll az Ő asztala llörül", akikben s allill által érezte Istennek áldását 
önmagán; ti, allill közelről hallottátok és éreztéteh az őszivénell Jobo
gását: ti tanuskodhattoll arról a meleg érzésről is, amely őt, a részre
hajlás néllliili kérlelhetetlen igazsággal itélllelő birót, otthon a családi 
!lörben szerető szív ll, gondoEllOdó, gyöngéd figyeJmességeket tanusító, 
hüséges élettárssá, édesapává és nagyapává tette, 

• 
* * 

, 

Es tanuskodhatom, én is - s velem egyiitt mások - arról is, 
hogy ő, mint ember és lleresztény, mint valIásánalI követője, mint a 
liÍróadalomnalt shözelebbről egyházánalI tagja is teljesítette Itötele/H.é-_ . . 

, 
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gél. Hogy Ö, aId az ~egy lsten hit" , törtértelmí ' nevezéteBségű tipikus 
földjén, a vadr~gényes "Székelykő" aljában szívta magába az unitárius 
hit elemeit: mindvégig jó unitárius keresztény maradt, azzal az ő ne
mes veretíí vallásosságával, amely nein az "Uram, Uram ltiáltásokban" 
nem a magamutogató és hivallwdó Itegyeskedésben, hanem az , t\ty~ 
altaratánalt teljesítésében, egy imádságos életben tükröződik vissza. 

" O reá is s az ő csendes, hallgatag és feltűnést nem !tereső puri-
tánságánall jellemzésére oly szépen találnalt a nagy bölcsnek eme jel
lemző szavai: 

• 
"Oh azok a nemes és csöndes, hallgatag emberell I Elszóródnalt 

erre és arra, mindegyik a maga hazájában, csöndben gondolkozva, 
csöndben dolgozva és egyáltalán nem beszélnek rólul! a reggeli uj sá
gok j de az az ország, amelyneIt nincsen ez embereltből, vagy igen Ile-
vés van, az az ország ' nincsen jó úton". 

Ime! hát ezért mondhatjul!, hogy Zsakó Istvánnak vénsége az a 
szép és ékes korona volt, amely az igazság útaiban találtatott. 

Gyászoló szerettei az elhunytnak! Ezeket igyelgondolva, s zerez
zetek enyhülést és megnyugvást magatolwall. 

S hogy ezt annál inkább tehessételt, jöijeteh, ború lj link le a Nin
denhatónak trónja előtt alázattal, ahol van kiapadhatatlan forrása a vi
gasztalásnall, eilyhületnek. ImádllOzzunk! 

Ima. 

Te előtted hajlunk meg s szent nevedet sóhajljuh alázattal, h{jlá
val és bizalommal e gyászos koporsónál óh időneIt és örökilévalóság
nak Istene, I!ivagy a kezdet és a vég, allihez nem fér változás vagy 
ennek árnyélla is. 

Alázattal hajlunk meg előtted, hiszen ha valahol, úgy a Iwporsó
nál érezzük llicsinység~nltet és ezzel szemben a te hatalmadat, amely 
egy szempillantás alatt semmivé teszi ugyan az embert, de mégis nagyra 
hívta őt s csak "kevéssel kisebbeldlé tette az angyaloknál". 

Legyen hála neked, hogy ennél a Iwporsónál állva és a megfutott 
pályára visszatekintve is, e tudatban erősödhetiink meg. 

Köszönjük, hogy adtál e keresztény társlInkban egy hű munltást 
a köznell, a hazának és társadalomnak javára, aId a reá bízott munl«ít 
hűsége6 odaadó buzgósággal végezte, aId a te szent fiad példáját Itö
vetve, élethívatásáúl tellintette azt, hogy "bizonyságot tegyen az igaz
ságról" . 

Köszönjük, hogy adtál ő benne egy igaz embert s övéinek egy 
irántuk melegen érző, hozzájuk forrón ragas~lwdó, javultat, boldogságu
kat szeretettel szivén viselő jó élettársat, édesapát. 

• 
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S höszönjiilt, hogyeltéppen most is megerősíted mibennünlt a hi-
tet, hogy "az igazalI fénylenek, mint a nap az ő Atyjuknalt ország~ban". 

Oh hadd legyen neltünk a mi hitünk szerint. 
Oh adj neki testére nézve nyugalmat. 
A megszomorodott szívű gyászosolmah, az ő hátrahagyott kedve

, seineh szívébe adjbéltét és enyhületet és áldd meg őltet - mindeneit 
fölött - az egymás iránti testvéri szeretet áldásával. 

• 

Áldj meg, oltalmazz és vezérelj mindnyájunkat mindaddig, amig 
ránk nézve is eljön a földtől való elválás órája és Ílgy vezérelj, hogy 
meghalihassuh majd a te helybenhagyó itéletedet : "Jól vagyon jámbor 
és hű szolgám, hű voltál a kevesen, többre bízlak ezután", Ámen. 

A sírnál. 

Zsalló István! lmnlár eljőtt a végbúcsú pillanata , 
De ime a végbúcsú pillanata az isteni gondviselés hegyeim éből és 

jóságából - a viszontlátás s egyben egy újból és örökre egyesítő ta
lállwzásnak pillanata is lőn. 

Mert ime az, aki mint egykor az úr szolgája azt gondolla 
vala, hogy "az ő fészkében" fog meghalni, de altire nézve az isteni 
bölcs gondviselés &zent allarata akkor másként intézkedett, most ime 

• 

az isteni gondviselésnell szerető és résztvevő szivek által való gondos-
Iwdásából ismét visszatért, hogy egymástól elvált szerető szivek ismét 
talállwzzanall, hogy "akik életiillben egymást szerették, halálukban is 
egymáséi legyeneit ". S ha ő most szólani tudna, bizonyára igy szólna 
- az Ur ama hűséges szolgáló leányának szavaival: "Megajándékozott 
engem az Ur ezúttal jó ajándékkal: ime velem laltill immár ibmét áZ 

én férjem I" ' 
Legyen hát oly nyugod'llmas és béltés ez együttlakás ~z öröh pi

henés helyén, a földi porrészeltre nézve, amily örvendetes a viszontlátás 
olt fenn a lelllek honában, az Urnál, a mi Istenünknél, "akinek beszéde 
megmarad mindörökké". Akineit áldása legyen miridnyájunlwn: élökön 
és holtakon egyaránt! Ámen. 

• 

• 

• 

Ürmösi Károly, 
ko lűzsvit r i esperes·leIJtész . 

• 

• 

• 
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(Kovácsi Józse f koporsójá n;.I).' 
• 

• 

Nagy lsten! Sorsunk megfoghatatlan igazgatója, élet és haláin ait 
ura I Ime, midőn itt egy barátunk és vándortársunk végtisztes5égé re 
megjelentünk, mielőtt a sirhoz, a fö ldi reményeit és csalódások vég-
menedékéhez kikisérnők, te hozzád imádkownlt. . 

, 

Fejünk felett borul el az ég, mely az öröklt évalóság jelltépe ; lá
bunk alatt megnyilik a sir, mely a mulandóság telhetetlen mélysége; 
a természetben élet és halál, megújulás és eriyészet minden nyomon, 
földi életünkben kín és csalódás; itt e helyen, ahol állunk, gyász és 
Iwp.orsó, lelkünl!ben sötét gondolat, szivünkben -a leveretés bágyadt 
érzelmei: elég ol!unl! van, hogy ' tégedet keressünk, szabadítónkat, te 
hozz~d kiáltsunk a mélységből, ki Atyánk vagy életünitben, Atyánit 
halálunkban is ... 

• 
Oh lsten! ki nagy vagy, nagyobb, mint a vil ágo lt, mint a menny 

és az öröld!évalóság. Útaid elrejtetted, végzéseid titkait elzártad sze
meink és érteImüni! látása elől; tudtunl!ra csak annyit adtál , hogy ha 
születtünh, meg is halunk, de hogy mikor s mennyit fogunk élni s 
bOldogok leszünk-e, meglát juk-e a ' mieinlt s megérjült·e szeretteinl! boi-

o 

dogságát? itt már sötét leplet vontál szemeinlue. S minél tovább 
élünk és minél többet tapasztalunk, annál több ellentmondásait látjul! 
az életnek, minél gyöngédebbek és ártatlanabbak vagyunk, annál több 
könnyeit hullat juk el izemeinknek. Minél jobbak vagyul1k, annál több 
terheit hordozzuk sorsu·nknalt. És sem jóság, sem 'igazság, ' sem ártatlan 
kezek nem elég erősei! arra, hogy feltartóztassál! a csapások súlyát és 
mindenekfelett a halál hideg öleléseit. . Az ember vénen és ifjan, - ~ 

gondol! nehéz 8úlya alatt, mint a könnyelmü csapongó élet mezején 
a családi élet forró szeretetében és számos tartozásai Itözött, mint az 
elvonult és keveset kivánó sorsba~ vél etlenü~ és egyaránt megéri\t a 
halálnak. . . . 

• KovAcsi Antal kedve. ·emlékU tanárun k fivére . 
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Óh Atyánk, végtelen bölc~esség! Sötétek itt a mi gondolatainit, 
mert nem Itértük 5 nem is vártuk itt a halált, amely hirtelen elragarlá 
szolgádat! Sebe8en jött az, mint a viharnalt szele, rombolt és pusztított, 
mint az égi tűz, mely a villámokból támadott, s rommá és hammuvá 
tett egy' családot. Fáj<!almas érzéseIt árjai zúdulnak meg lelkünkben s 
talán el is tévednénk, ha hitünk vezérfénye útba nem igazitana ben
nünltet, " Te láttad Atyánit, mily igaz lélekltel törekedett a te szolgád, 
mily munkásan éó bűntelen kezekltel 'akarta a földi lét szerencséjét 
megközelítni és elérni. Messze távozott e háztól, elszaltadt szülőilől és 
testvéreitől, járt idegen népek és nemzetek között, hol más hegyek 
magaslanah, 5 más folyóIt habjai űzilt a forgaimat és kereskedést, ipart 
és tudományt. CS ime megtért sziilőföldére az ősi laltba, vérei és roko
nai, honfitársai és barátai közé, telve a tapasztalatolt és ismeretek gaz
dagságával, előszeretetével az iparnak és munkánal!, melyek jóllétünk 
tényezői. Rövid ittléte alatt, kevés idő mulva, az 'élet deléhez alig 
eljutva, az ő napja hirtelen elhomályosodott; a legtisztább sziv dobo
gásai nehéz Idnoh, halálos harcok után örökre megszüntek, s az, aki 
talán embernek se vétett: ott nyugszik immár a koporsóban ... Talán 
bölcseséged akar megtanílani, hogya legigazibb szerencse s a megér
demlett boldogság is tartós nem lehet; a jó szivekre, mint a IlÍncsekre, 
[Igy ólálkodik az irigység, s legnagyobb irigység s legkegyetlenebb 
ellenség, a halál ... 

Egy szent vágy, vezérlette a mi barátunkat: izlelni a családi szö
vetség áldásait, s útai és fáradalmai után megpihenni az ősi ház meleg 
tüzhelyének szent oltárainál. Nincs még két hónapja, hogy frigyet kö
tött; s csendes és lármátlan élete boldog vala, csalthogy a boldögság 
rövid és tartatlan volt, s aki senltiét nem irigyelte : irigye lőn annak 
a halál s az öröm napjai siralommá változtak; miIIOr boldogságának 
házat és szerencséjének hajiéiIOt al!art épiteni, elitelIel! hordani a 
követ, megszüntetni a készülődést; mindezek helyett felállitani a gyász
ravatait, megásni a sirt, aztán sirni . és zokogni, mert a földi szeretet 
láncai elszakadoztak, a boldog jövő napja elsötétült, s nem maradt 
egyéb, mint a multnalt gyászos emléltei. '. 

De már hiába kérjük őt vissza, valamint hideg ajltai nem feleineit 
többé, úgy végzésed nem változik soha, s meg kell nyugodnunk a 
gondolatnál, hogy munltás törekvése és megérdemelt boldogsága a 
menny üdvével és örölt boldogságával cserélődött fel. 

A te altaratod ez, ,óh végetlen Atyánk f de Itérünk, hogy e látomás 
s emberi szemünlt közsorsa ne zavarja hitünket. Enyhitsd mindenek

. , felett a zokogó nő méltó keserveit, Itivel oly rövid időt töltött s mi.n
den öröm virágot a wulal19óság I1ev~Qel1 ~zaggatott i engedj ő rajta 

, - , 
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teljesülést a Jézus résztvevő beszédénel\: boldogok akik sirnak, mert 
meglligasztaltatnak. 

S óvjad méltatlanságol\ bántalmai tól, szomorú emlékezését eny
hitsd édesebb pillanatokkal, jelenének terheit Itegyelmed erejével, jövő
jénel\ borllját hiténel\ reményével; mert al\i szereteted birja, annak 
nagy öröksége vagyon. Négy testvérét, kJk egymást oly hűn és igazán 
szerették, l\iknél a vérség szeIIt barátság is vo lt, vigasztald meg s áldd 
meg véreit és barátait a I\özelben és távolban. S ha földi gyöngédebb 
és !lemesebb viszonyunk csalt ily It evés ideig tart: taníts, hogy barát
ságunkban hitetlenek és árulólt ne legyün It, rövid életünket hasznos és 
feddhetetlen tettek által tegyük becsessé és érdemessé, hogy érjünk 
boldog halált és költsünlt halálunkkal mi is közrészvétet és ti szteletet. 
És ha eljönnek a sirokról szeretteink emléltei, mint tavasszal a kopár 
mezőt a meleg és csendes eső, újítson meg az örök élet hite, s hitiinlt 
ama szent reménye, mely biztat lelkünl\ halhatatlanságával. 

, 
• 

• 

• 

néh. Albert János, 
tordai ullitáriu s lelkész. 

. . 
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Lelkészi munkásságom kezdete, eddigi működésem 
és jövő terveim.' • 

, 
, 

'. Tisztelendő Lell;észl;ör! 
Amilwr lell;észkörünll elnöke hozzám intézett soraiban arra kért 

fel, hogy a jelen all;alommal a felolvasói ti,sztet elvállaljam, e fenti ci
met jelölte ,ki számomra felolvasásom tárgyáúl. Őszintén bevallom, hogy 
az első pillanatokban kissé Ilülönösen hatolt rám e tárgy érdekessége és 
pedig azért, mert féltem és most is félek, hogy,annak feldolgozása némi 
teldntetben, talán az én rövid I;ét évi munkásságomat olyar. szín he n 
fogja feltüntetni hallgatóságom előtt, mint, amely személyemmel Ilap
csolatban öildicsellvéö al;ar lenni. S hogy mégis e mellett a tárgy mel
lett maradtam, csupán azon gondolatbúl kiindulva tettem, hogy hátha 
ezzel is bármily . keveset, de mégis teheteit valamit vallásunk é5 egy
házunk jövöje, népünk fejlődése és vallás· erkölcsi életének tökéletesbbi-

• 

tése érdekében. Eppen ezért arra kérem az én ltedves kartársaimat, hogy 
amikor felolvasásom rendjén önmagamról fogok beszélni, ne gondolja
nak arra, mintha saját magamat mintaképül akarnám másolt és önök 
elé állítani, hanem hallgassák felolvasá50mat azzal a gondolattal , hogy 
ezen a világon semmiféle munlla, amely az emberiség életének a fejlő
dé5ét célozza, nem lehet jelentéktelen, amelyből talán a soldtal értélIe
sebb é5 jelentékenyebb munltát végző is valami keve5et ne tanulhatna. 
Még .csak annyit kivánol! előre bocsátani, hogy felolvasásom el5ő ré-
5zében igyelteztem önmagamat, mint , kezdő lelllészt tüntelni fel, mint 
aid az élet kezdetén tapogatózva, llerestem azt az útat, amelyen haladva 
leginkább fogok tudni majd megfelelni annak a hivatásnak és feladat
naIt, amelynek betöltésére és megvalósítására vállallwztam. 

Ennek hangsúlyozását a~ért tartom szükségesneit, mert véleményem 
sze'rint, annak megértéséhez, hogy hogyan lehetséges aránylag rövid idő 
alatt is némileg eredményes munl;át végezni, feltétlen szül;séges fel
tárni azt a lelki világot, amelyet én, mint I;ezdó lell;ész végig éltem, 
már addig is, amig a cselekvés és munlla mezejére kiléptem. Nem ta
gadom, sót őszintén bevallom. hogya lelkészi pályám kezdetén majd-

• 

, Kö<ölve !IZ egyeleme~ lelkészkör 116Iá ro<'I16 6 l!'lpján , 
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nem hat hónapon keresztűl a .rendes ielkészi teendőimen kivül vajmi 
hevés egyébbel foglalkoztam. Nem altarlam, mert nem tal tottam sem 
hely~nelt, sem célszerünelt miudjárt a kezdet Itesdetén ifjui tüzzel és 
/elkesedés,sel ne/ti Itezdeni egy ' olyan rnunltának, amelynek feladatával 
még magam sem voltam teljesen tisztában. Valahogy akkor ösztönsze
rűleg éreztem meg azf, hogy erre a hat hónapnyi időre azért lesz szük
ségem, hogy ezen idő alatt lehetőleg kialakíthassam lelltemben azt a 
munltakört, amelyben dolgozva és munltálkodva, Itüőbb majd én is in
tenziveb~e'n beleltapcsolódhatom abba az egyetemes munkakörbe, amely
ben nálamnál sokital értékesebb emberek már régóta dolgoznak az em
beriség boldogságáért és fejlődéséért. Éppen ezért a legelsií lépésnek 
tartottam feleletet Iteresni a következő kérdésekre: III i vagyok én, mint 
lelkesz a nép számára.? mit vár tőlenlaz a nép, amelyneit életében 
ezentúl az én egyéniségell1, személyiségelll és szellemi képességem !tell, 
hogy irányító hatással birjon ? vagyis: mit altar? mit keres? mi az, 

" . 
ami után vágyik? Es mindezellre a Itérdéseltre, anélkül, hogy én ma-
gam határozottabb lépéseket tettem volna, maga a nép hozta hozzám a 
feleleteitet, hol az egyi It, hol a másik kérdésre. Végűl is számomra nem 
maradt más teendií, mint ezekből az összehordott feleleteitbői összeal
kotni az egész lelltészi munkásságom feladatát, kije!ölni a célját, vagyis 
megkezdeni a munkát. .. 

Oszinte, igaz örömmel jelenthetem Iti, hogy magának a népléle\t-
nek ~, és itt értem az öntudatos életet élni altaró népieiket - ól mé
lyén ott él a lelltészi hivatásról és munkáról az il felfogás, amelyet 
sajnos még ma is olyan sO!lan szeretnek lelticsinyelni hogy minden 
lelltésznemcsak az egyszerű pap, aid csupán dogmákat és hittételeltet 
tanit, hol az iskolában, hol a szószéken; nemcsak egy szürke hivatal
nok, fizetett tisztviselő, aki óráról-órára elvégzi a maga munltáját és 
azután tehet, amit altar és amit jónalt lát, hanem sokkal több ennél: 
.Minden mindenel\ben!" Ami a szem az embernek, ami a szíva szer
vezetnek, ami a vágya léleknek,- ami az erő az al\aratnak, az a lelltész 
a nép számára. Tehát látás és lelkesedés, irányítás és cselekvés, önzet
lenség és szeretet, vágy és akarat, erő és Ititartás, mert a nép tőle vár 
mindent: a pal/ás erkölcsi életének megjavítását, kulturális életének a , 
kifejlesztését, gazdasági életének intenzivebbé tételét. 

Ime. Kedves Lelkésztársaim ! az én tulajdonltéppeni lelkészi mllll
Itásságom . tehát ott kezdődött, amikor a néplélekből lassanként előmbe 
vetitődve felismertem azt a hármas feladatot, amelynek megvalósúlását 

, \ 
legelső sorban maga 3' nép altarja és várja tőlem, amilwr megéreztem 
azt, hogy ha él\ múnl\ásságomat arra felé fogom iriínyítani, amerre az , . 
ő jobbénje Qn'I~~nt vágyik és . minde.n erőmmel !lzon fogok lenni, hogy 
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bármelyi~ feladat is 'azollból, amelyet ő meg'ahar valósítani, megvaló6úl
jOli, aidIOr minden bizonnyal a né~ bizaln~át a magam részére megnyer
helem éz ezzel a bizalommal majd slllerulend az en saját c.éljailllnak 
is a megvaló6ulása. Természetesen mindehez legelső sorban szüllséges 
volt az, hogy mindazon tervek és vágyall, amelyek a nép lelkében ta
lán .. mint ösztönszerű sejtelmell éltek, öntudatossá váljana\<, hogy aztán 
lllindeneh felett ők maguk kezdjék értéllelni azok benső értélleit. Hiszen 
ugyebár mi magunil is mindannyi2,n szomorúan tapasztaltulI az utóbbi 
időbeli, hogy milyen óriási kiizdelmet kellett és kell még ma is foly
tatnunk a néppel az egy egyházi adó érdellében, mert ez az eszme még 
nem vált öntudatossá népünk lelIIében, vagyis nem tudja még ma sem' 
érléllelni annak óriási horderejét, pedig viszont egy-egy harang, tem
plom, orgona vagy bármiféle olyan célé~t, amelynek értékét maga is ér
tékelni tudja, ezrellet Ilépel) áldozni. Eppen ezért itt e helyen sielek 
megragadni az alhalmat, hogy az ,én lelltésztársaim előlt nyolllatéllOsan 
hangsuly'ozzam népünlt öntudat05ságra való nevelésének óriási rontos
ságát és horderejét, mert egy hivatása öntudatára ébredt néppel, amely
nek eszményei, céljai élo feladatai vannak, Itevés fáradsággal is elég je
lentéheny eredményehet lehet elérni. Én , magam a fentebb említett 
hármas feladat megvalósítása érdeltében kifejtett munltásságom Itezde
tén egyik legfontosabb és legelső teendőmnek ezt a célt tellintettem : 
minden eszmével, minden feladattal szemben, amit elérni és megvalósí
tani altarok: öntudatossá tenni a népet. Éppen ezért bármillOr és 
bárhol, szószellen, isllOláhan, vallásos összejöveteleken, gyíilése
llen, vagy akár a hívekkel való érintkezéseim közben minden alItaI
Illat felhasználtam arra, hogy híveim lelIIében az öntudatosságot feléb-

. resszem. És ha valamelyes eredményes munkát véghez tudtam vinni, 
azt bátran merem állítani, hogy ezen törekvésemnek köszönhetem. 

Bár még solt mindenre ki szeretnélt térni e gondolatlal hapcso
latban, azonban e jelen alllalommal tovább még sem foglalllOzom vele, 
hanem áttéreit tárgyam második részére: az eddigi mí'lltödésemre. Hadd 
lássult ezt mindenek előtt vallás-erkölcsi téren mint a lelllészi hivatás , 
legszebb és legfontosabb munllamezején. , 

Abban úgy hiszem .nindnyájan egyetért nek velem, hogya lé111ész 
vallás-erllö\csi té ren végzett munkásságánalI legderel\asabb része a tem
plomi szolgálatban rejl ill, mert minden öntudatos lelllész ott a szószé
ken, palásttal a vállán tudja a leginkább átadni önmagát a hii/einel\. 
Már pedig azt saját életemben tapasztaltam, hogy nem éppen cseltélI' 
dolog egy lelkészre nézve, lliilönösen pedig egy Itezdő lelkészre nézve, 
az öntudatos templomi szolgálat, mert nézetem szerint egy istentiszte
let elvégzésénél ,ohasem 1I~ a, fontos, hogy minden egyes alllalommal 

, 
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egy-egy prédillációt elmondjon a lelkész allár önmaga készíti, allár pe
dig idegen szónokét, hanem a7, hogy minden egyes prédikációnall egy
máshoz meg legyen a szoros kapcsolata és összefiiggései, vagyis min
den egyes prédikáció ú i törője, előllészítője. Keresztelő Jánosa legyen az 
utánna következőknek . Az .Uniiárius Egyház" habábjain az elmúlt év-

• 

ben annyiszor hangoztatott üres templomainil kérdésének megoldásálilál 
sok minden egyéb mellett, egy ill nagyon alllalmas eszköze szerintem 
az, ha mi lelllészell igyekezünk hossza bb vagy rÖ \l idebb időszakokra 
előre megállapitani prédikációink tárgyában egy összhangzatos kerek 
programmszerllséget. Ezzel azonban nemcsak azt fogjuk elérni tudni, 
hogy híveink érdeltlődését szorosabban füzzük prédikációnk tárgyához, 
hanem azt is, hogy prédillációnk témájánalI szétszórtsága helyett, tö
mörségével sok tekintetben eredményesebb munltát végezhetünk. 

Az öntudatos és eredményes templomi szolgálat egy másik nagyon 
fontos Ilellélle az is, hogyalelllész ltisérelje meg mind ig tudomást sze
rezni arról, hogy hiveinek lelkében tulajdonképpen minő kérdésell vár
nall feleletre, hogy azok minő igazságok megismerése után szomjúhoz
nak, mert amiltOr ilyen formán egy- egy töprengő, kereső lélek váratla
núl megtalálja a feleletet azollra a kérdéseiIre, amelyek ott nyugtalan
ItOdnak benne, később már minden bizonnyal sokital nagyobb érdeklő
déssei fogj:! hallgatni prédikációinkat. Természetesen ennell eléréséhez 
nélltülözhetetlen követelmény először is az, hogyalelllész minél gyak
rabban érintkezzen a hiveivel s imerje meg azok gondolkoós módját; 
s másodszor, hogy önmaga is a felvetődött kérdésekre szerezzen őszinte 
meggyőződéstől átitatott feleletet. 

• 

En a vasárnapi tanításoknál, vallásos estélyellnél vagy bármiféle 
111lIsoros összejövetelelll1él ezellre a gondolatokra fell tettem és fogom -
fektetni a jövőben is a fősúlyt, mert véleményem szerint úgy a prédi
Iláció, mitit annak előbb említett segédeszközei csak allkor válnak tény
leg népiink vallás-erkölcsi életének fejlésztőivé , ha azok hallgatása Ilöz
ben tényleg megelégíttetik a megújulás és újjálevés után vágyó lélell. 
• 
Eppen ezért nem nagyon helyes, ha vallásos estélyek rendezésénél , an-
nall programszárnjai közé humoros felolvasásollat és szavalatokat he
lyezünk el, amelyeknell vagy Itevés, ~agy egyáltalában semmi erllölcsi 
tartalma nincs, mert amint magam is tapasztaltarn, végiil is a hallgató
ság igen tekintélyes része azokat lIezdi értékelni s a többi IlOlIIolyabb 
és nemesítőbb számokat nem veszi k ellő figyelembe. Tennészetesen azt 
magam sem vonom kétségbe, hogya mai nehéz élet-gondokllal Itüzdő 

embernell ilyenekre is van szüksége, azonban ilyen lelllet felüditő, 
könnyű fajsulyú, s7.órakoztató számoknak a helye a tisztán ilyen cél ra 
rendezett estélyeken van; II vallásos ~stély szerintem legyen tisztán 

-
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vallásos estély. Ezzel a kérdéssel azonban itt nem foglalhozom tovább,. 
amennyiben Ilésőbb am ugy is ki kell mégegyszer térnem reá , hané:n e 
helyett áttérell népünk valláserllölcsi életének hifejlesztésével hapc8ola
tos lelkészi munllának egy igen Itedves és fontos részére, a gyermek-
is ten ti sztel ete Ilre. 

, . 
. ' 

". Azok, akik a nevelés kérdésével behiltóan szeretnek foglalkozni, 
gond6 101ll, egyetértenek velem, amilwr a lelllészi feladat és hivatastel
jesités Ilözé sorozom a gyermellelikel való intenzívebb foglallwzást is. 
A múltban a lelkészség nagyon kiengedte a gyermellnevelést allezei 
közül s rábízta teljesen a tanitói·llarra. Azt, hogy ez mennyire nem volt 
helyes, különösen ' azóta, amióta az elemi iskotákidőrőlidőre mind na
gyobb számma'l mentek át a'z ál lami· háztartás :lezébe, úgy hiszem fö
lösleges megokolnom. Hogy mennyivel nehezebbé vált a lelllészel;nell 
az u. n. munkája olyan Ilörülmények Ilözött, amikor a lelllész a hivei
vel való foglalkozást csak a felnöttellkel Ilezdheti meg, ezt llülönös~n 

az olyan lelllészek tapasztalhattálI, allik egy teljesen új gyülekezet'nek a 
vezetését vették át. Éppen ezért nagy fontosságot tulajdonítok annak a 
ténynek, hogy nekiinll, lelltészelwek, minél intenzivebb munkásságot kell 
Ilifejtenünk a gyermellek vallás· erkölcsi nevelés ével llapcsolatban , hogy 
a gyermelll lélek mindenre fogékon V talajába a nevelés által már korán 
elültesseneit a több vallásosság, a nagyobb egyházszeretet, az erősebb 

erllölcsi .élet!elfogás csirái. Magam nagyon szivesen foglalkozom a gyer
mekeltllel. Nemcsak a. téli vasárnapolwn rendezgetell számulua gyermek
istentiszteleteitet, hanem nyáron is igyelIszem megragadni minden olyan 
alllalmat, an;elyben llözöttiilt lehetek. Az elmúlt nyáron is például a 
gyermekek számára a falu intelligens nőinelt segítségével mesedélutáno
kat rendeztem. Természetesen itt is, ott is nagy gondot fordítottam arra, 

I 
hogy akár a mesék, akár a történetek olyanolI legyenell, amelyeit az 
unitárius vallásunll, a magyar fajunk, a vallás-erllölcsi élet szépsége 
iránti- szeretetük, ragaszllOdásuk öntudatossággá való Ili növését minden 
tekintetben elősegítsék. Gondolatom szerint ezzel nemcsak az érttm el, 
- amint tapasztaltam is hogy ezáltal a gyermekellet elvonom altól 
a lehetöségtől, hogy vasárnap délutánonként, ~mikor számukra a leg
inllább adódnak olyan alllalmak, amikor a Ilorcsmák körűllézenghetnek, 
vagy egyill-másill vásottabb gyermek-társuk hatása alá kerűlh ,etnek, ha
nem azt, hogy rajtuk keresztűl sokkal jobban oda' tudtam és tudolI 
férllŐzni a gyermekek szüleinek és hozzátartozóinak lelkéhez. 

tií veink vallás· erkölcsi életének munka· mezején végzett munllás
ságommal kapcsolatban még csupán a Kurapásztorálisról szeretnék egy 
pár dolgot elmondani ' és pedig Iliilönösen azért, mert ez ma a mi egyházi 
~letUnk legaktuálisabb kérdése, amennyiben ezt a ltérdést beható tiir-
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gyahis alá _ vették fő- és felügyelő gondnokai nit is az általult szervezett 
összeföl(eteleihen. Nagyon is természetes, hogy ennek a munkánalI az 
intenzivehbé tétele nagyon sok tellintetben elevenebbé tenné a mi egész 
egyházi életünk vérkeringését. Azonban ez az intenzivebbé való tétel 
mindenek előtt a leginltább megl1öveteli minden lelllésztől azokat a fel
tételeitet, amelyell föltétlen eredményes kurapásztorális munkát vége red
ményeznell. Ezt nem lehet sem s ~abályoldlal, sem törvényekkel, eem 
utasílásokkal a lel/lész elé szabni, sőt még irányílásollat sem igen lehet 
adni, mert ennek a munllának eredményes volta teljesen a lelllész egyé
niségétől fiigg. Ahányféle alelkészell egyénisége, anr.Yiféleaz általuk 
végzett kurapásztorális munka eredményének az értéke is s azlán függ 
a Ilöriilményelltől, a viszonyoktól, az alkalmaktól, -a néplélell összetéte
létől s Ili tudná felsorolni mindazon tényezőilet, amelyell hatáss~1 van
nak a Ilurapásztorális munkára. Azonban mindeien nehézségek mellett 
rninden IlUrapásztorális munkának még is van egy IIÖZÖ, tulajdonsága; 
az öntudatosság. Nekünll , lel/lészeknell ezt kell bele vinnünk ezzel a 
feladattal kapcsolatos minden munkásságuniIba. 

Minden érintkezés, amely Ilöztünk és a n~p között történill, nia
gán Ilell hogy viselje azt a benyomást, hogya lel/lész tudja, hogy 
miért érintllezik hiveivel , vagyis: minden találkozÍísnak, minden érint
kezésnell legyen meg a maga kitűzött célja. Természetesen itt elma
radhatatlan kellék a lelkész számára az u. n. diplomatikusság, amely
nek segítségével némileg eltudja tallarni és fedezni a tulajdonllépeni 
célját az érintllezésnell, mert nagyon sokszor a már előre tudott és 
ismert szándék a lelkészre nézve óriási mllnllatöbbletet jelent a hivek
kel szemben. Tehát nézetem szerint az eredll1ényes IlUrapásztorális 
n1\lI1lla nyitja az, hogy azt mindig igyekezzünk úgy végezni, hogya 
n1unllánkon ne vevődjell észre a höteles5égteljesítésnek az ize, hanem 
legyen az mindig kedélyes és barátságos, alllalomszerü, de azért mégis 
véletlen, kitűzött cellai, de anélkül,hogy ~zt már előre tudjál\' Ma ebben 
a pillanatban visszatekintek lelllészi _ munkásságomnak eddig elért ered
menyeire, úgy érzem, hogy azohban a legtöbb segítséget ahivellkel 
szemben a fennebb emlitett módon végzett Iwrapásztoráiismunllámnak 

• 
tulajdOllÍlhatoh, amelyet mindig úgy igyekeztem szolgálatába állítani 
annalI az egyetemes célnall, amely hiveinh vallás-erllölcsi életénell 
töileletesbbitését célozza, hogyannall meg legyen némi eredménye. -

Minden lelkésznel; a legszentebb hivatása az egyházunk egyete
mén belül, népünk vallás-erllölcsi életének széppé és jobbá tétele mellett 
a mi mai viszonyainil kÖlÖtt az ő kulturális életénell a minél magasabb 
fokra való emelése oly módon, hogy minél több lélekben élő valósággá 
váljon az általános Ilulturáj<j mel/ett mindaz, a mi speciálisan erdélyi 

--
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thllgylir ku/tura és I eszmény, Ma, ami/tor löltoláinltban olyan kevesat 
nyer a mi ifjuságulI ezeitból · és oly parányi, mondhatnám egyáltalán 
semmif~le olyan esz énnyel lelkében nem lép ki az életbe, amely faji, 
nyelvi és vallási kult ra\is értéheineit a megbecsülé5ét célozza, különö
sen ránlt háramlilt a fe adata annah, hogy ezt olt künn az életben, mi 
magunit adjuk meg, Ezen feladat és cél szolgálatába Itell állitanunk a" 
gazdaltörölt, az egyesiiletek működésein kivül a téli hónapok folyamán 
rendezendő, ahár táncmulatságoltkal ItapC50latos m űöoros estélyeink 
programszámjait, vagy szindarabjait, akár pedig mi~den olyan műsoros 
estély t, amely nem speciálisan vallásos tárgyú. En az ilyen irányú 
munkásságom alatt minden ilyen alItaimat igyelteztem kihnználni arra 
nézve, hogy népünk lelkébe n ltulturális életéneit ezt a legdrágá1:>b kin
csét előtte értéltessé és drágává tegyem. Ezért minden szindarab elő
adása előtt egy· egy rövid szabadelőadás Iteretében annalt adarahnak 
benső értékeit, erltölcsi tartalmát, magyar fajunit értékes tulajdon sá
gainak benne rejlő fontosságát kiemelni 50ha el nem mulasztottam ; 
ugyanezt tettem az estélyelten elszaval!' kCilteményehkel, vagy fdolvasott 
novelláltkal hapcsolatba n is; 5őt a dalárdánk által rendezett, önálló 
dalál'da es télyein sem tIlulasztottam el a magyaros daloltItal Itapcsolat
ban is éleszteni népünlt magyar ltulturáli s eszményei hez va ló ragasz
kodást és azolt ápolását. 

Ezzel a gondolattal Itapcsolatban amint már jeleztem is -
egy pillanatra visszatéreit avallá50s es télyek rendeúséhez, ahol én 
ugya nis Itifogásolt1\m azok tisztán áhitatos hangulatának egy-egy hu
lI)0ros, Itevés erl!ölcsi tartalommal r e nd e lltező elbeszélés felolvasásával, 
vagy vers elszavalásával való megzavarását, és ahol ezek pótlására 
ti sztán szóra ltoztató irányu estélyek rendezését ajánlottam tánc és bál 
nélltiiL Természetesen itt is kellií gond fordítandó a programszámolt 
oly módon való összeválogatására, hogy azok ne csalt szórallOztassa
nak, hanem tanítsanak és · neveljenek is. Az ilyen irányú estélyeket 
amellett nagyon szépen fel lehet használni az anyagiak gyarapítására 
is, mert ezelt jövedelmét nem viszi el sem a cigány, sem a bál ren-, 

dezőlt torka, ami \tevés bevétellterti!, az mind megmarad tisztán. En 
magam nem egyszer tapasztaltam, hogy egy-egy ilyen estélyen soltkal 
több haszon származott, mint altár milyen nagy ueharangozással elő
Itészített bál utáll , Úgy gondolom, n'em lesz egészen értéittelen, ha itt 
felemlítem, hogy én ezeknelt az estélyeknek a jövedelmét használtam 
fel és fogom a jövőben . is felhasználni egy másik tervem megvalósi-

. tására, amelyneit megtétele ma minden olyan Itözség számára, amelyben 
a mi Jnagyar te8~véreinlt nagyobbacska tömegben élnek, teljesen nél
külözhetetlen: egy· népltönyvtár felállítására, oly módon, hogy azokon 
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tetszés szerinti adományokat kértem és fogadtam el. Ma már hál ,lsten-' 
nek erre a célra több mint 5000 Leu van összegylijtve, amelynell lla-
mataiból a jövőben az olyan újonnan megjelenő vagy már megjelent 
hönyveket fogom beszerezni, amelyeine a :ni falusi népliniinek legin
kább sziiksége van . Természetesen áz olyan helyeken, ahol ilyen nép-

• Ilönyvtár van, csupán annah pótlásárd heli törehedni. 

• 

Minden Ieikésweil úgy a néplinll valláserhö lcsi, millt a Illllillrális 
életének fejlesztése Ilőrül végzett munllájához 5011 tellintetben igen elő

nyösen hozzá járul egy olyan rendelllezésére álló helyi ség, nevezzük 
azt .Kulturház"-nak, amelynélI használatához a lelllész minden na
gyobb utánjárás nélh.ül Ilönnyen honá · juthat. Az első évben igén sok
szor éreztem az ilyen helyiség hiányát, mig viszont az elmult évben 
éppen olyan Sollszor tapasztaltam annak megbecsiilhetetlen hasznát és 
előnyét. Az olyan községneh, amelynek egy ilyen kulturháza van, meg 
vagyok győződve, hogy sokllal elevenebb, mozgéhonyabh és egészsé
gesebb a kulturális élete, mint az olyanoknal,; melyell ezzel nem ren
d~lkeznell. Az ezen a téren Ilifejtett munllásságom egyik legértékesebb 
eredménye az őszön felépített IlUlturház, amelynek belsejében van elhe
lyezve egy 16 m. hoss7.ú és 10 m. széles gyiil ésterem, egy kisebb olvasó
terem, a fogyasztási szövetllezet részére pedig egy szép, tágas bolthe
lyiség raktárral és a boltosnak két szobás lakása. Itt említem meg a 
kullurháznak azon nagy erllölcsi hasznát is, amelyet talán másilép 
nem igen lehetne elérni, azt t. i. hogy az ifjuság ellenőrzés nélkül nem 
igen tud mulatságokat rendezni, mert a kulturház feliigy e l ősége azollat 
ellenőrizni i{(yekszill. Nálunil az elmult év folyamán már ncm voltak 
az ifjuságnak úgynevezett .,saját zsebre" rendezett mulatságai. Végül 
pedig az ifjUságot is sokkal Ilönnyebben össze lehet hozni egy I t őzös 

Illunitára. 
A lelkésznek, hogy hivatása és vállalt feladatainal! öntudatos 

lelkiismeretességgel meg tudjon felelni, szinte Ililleriilhetetl en riÍja nézve 
az, hogy részt ne vegyen egy vagy más formában a nép gazdasági 
életének inlenziv irányításában is. Azonban senili ne értsen félre, mert 
ezzel nem azt allarom mondani, hogya lell<ész ha kell, ha nem, bele
ártsa magát a falu gazdasági életénell minden momentumába, hanem 
igen is állítom azt, hogy minden lelllész, amennyiben érzéhe és tudása 
van a gazdasági élet fejlettebb, Iwlturáltabb mozgatásához, ezen előnyét 
helyesen teszi, ha felhasználja népe anyagi m egerősödésé re. Szerény 
véleményem szerint, ezen feladatnall a leginkább akkor tud megfelelni 
a lelkész, ha minden tekinte,tben a szövetllezeti eszmét igyel!szik pro
pagalni. Jól tudom, hogyalelllész ez irá~yll l11ííhö(\ése ellen nagyoll 
50\! oldalról esnell kifogásol<; sőt olyan irányzatról is . tudol!, a.melyill 
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ázt tárt ja helyesebbnek, ha a lelkész teljesen távol tartja magát minden 
ilyen irányu tevékenykedéslől. Bár magam is solt teltintetben aláirom 
az aggódóknak egyik· másiIt érvét, azonban én mégis egy egészséges 
szövetkezeti élet megteremtésén fáradozó lelltész munltás5ágat mindig 
ért élte'lni fogo m, mert egy humánus, önzetlen"lelltiismeretes vezetőség
gel az élén bármilyen irányu szövetltezés a gazdasági élet terén áldá
sos műllödést fejthet és fejt is Iti bármely Itözség társadalmi életében: 
e/ömozdiírja annak a községnek er/tölesi és anyagi megszilárdulását és 
tőnllre tudja tenni a lallósság demorálizására szolgáló intézményeilet. 
Végiii pedig azt sem szabad Ilifelednünk számÍtásunkból, hogy már 
magában az eszmében is nagyon solt olyan megmérhetetlen erkölcsi 
értélI van, amelyet ha a lel/lész öntudatosan használ fel a saját céljai
nall elérésére, nagyon sok tellintetben meg tudja IlönnyÍteni más irányu 
mQllödéseit. Hiszen a gazdakörök, a különféle szövetkezetek, mind egy
egy lIedves Itis forrás, ahol a lelllész találkozhat hiveivel s már pedig 
va n-e égetőbb feladat, mintbogy minden lehető alkalmat, minden tisztes 
módot megragadjunit hiveiniIkel való minél gyallOribb érintkezésre és 
találllOzásra. E tekintetben mindig bámulaltal tekinlek a szász lelkészek 
munllásságára, akik Ilözségeillben mindent szövetkezeti úton valósíta
nalI meg. Ismerek egy szász lelllészt, aki még a gyümölcsöt is szövet-, 
I( ezeti uton értéllesíti falujában. De nem allarok tovább foglalkozni 
ezzel a kérdéssel , hiszen ez a !Iérdés már annyiszor meg volt vitatva 
egyházi lapjaink hasábjain ii. A fenti gondolatokat is csupán csak azért 
tartottam szűkségesnek elmondani, mert a lelkészi munllásságom egyill 
igen termélte'ny munltam ezeje a szövetkezeti esz11le terjesztése és · ápo
lása, mert ezen a téren még nagyon sok értélles gondolatomnak a meg va
lós itását ~eménylem. Ezelt Itöziil csupán egyet emlitek meg, és pedig azt, 
hogy ha az lsten segedelme velem lesz, az egyházkozségem anyagi megerő
södését egy szövetllezeti uton vásárolt favágó 'géppel fogom megalapozni , 

Népünk gazdasági éle,tével kapcoolatban, még mielőtt befejezném 
felolvasásomat, kitérek azokra az eredményeiIre, amelyeilet egyházllöz- , 

• 
ségem anyagi megerősödése érdeltében elértem. Es itt e helyen a gon-
dolatoltért és a jó előre figyelmeztetésért hálás köszönetet mondok 
Geréb Zsigmond tiszteletes urnak, aki volt szives felhivni figyelmemet 
arra, -:- amit én ilt már is tovább adoit, - hogy a jövőre vató tel!in
tettel jót teszem, ha az egyházközségemet mi!1den lehető módon már 
most pátyám kezdetén anyagilag is igyekszem rr.egerősí teni, mert hiszen 
azt seniti sem tudhatja, hogy mennyire fog megvállozni a jövőben az 
emberek azon általánós közönyössége, amel/yél a jelenben viseltetnek 
minden olyan áldozathozatal/al szemben, amelyel! ma eszménye,ink, 
ItözÖS értéllltincseinlt megkivÍlnnak. Bizony e7 a figyelmeztetés mind-

• • 
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nyájunk által nagyon -IS megszivlelendő. Én magam is éppen ezért 
igen nagy sulyt helyelt~m egyházközségem anyagi megerősödésére. Az 
'alatt a rövid két esztendő alatt, amióta lelkészi működésemet meg
kezdtem, már létesítettem egy, Templom fenntartási alapot" 2000 Leu 
értékben. Tervem az, hogy amikor ez az alap 5000 Leura fel,zaporodik, 
már pedig a mai viszonyok között a fenálló óriási kamatlábak mellett 
egy-Itét esztendő leforgása után I\önnyen elérhető annak 20%-05 
kamatából minden ötödik évben kimeszeltethetem és rendbe hozathatom 
a _templomot. Van ezenltivül egy ,Orgona-alap" 1700 Leu tőltével, a 
tervem ezzel az alappal is az, hogy egy !.l-6 ezer Leu tőke össze ho
zása után, annak Itamataiból minden 10 -15 évben. ha szükséges, leg
alább egyszer az orgonát kitaltaríttassam. Létesítettem továbbá egy 
"Orbán Lajos irodalmi alapot' 1250 Leu tőltével, amelyneit célja egy 
egyházltözségi könyvtár fenntartása, természetesen a tőkének folytonos 
gyarapítása után. Az elmult év -folyamán visszaállítottam ' a ,Magtár
aiapot", amelynek _ jövede l méből az egyhá~i épületek jóltarban tarlásá t 
szeretném fedezni. Természetesen ezek mind olyan nevetségesen kicsiny 
összegek a mai "rlék viszonyok Itözött, de azért engem mégis jó re
ménységgel biztat az egyik közmondásunk igazsága: ,Krajcárból lesz 
a forint", Ugyancsak egyházam anyagi megalapozásá t szolgália az a 
közmunka, amelyet már három éve végeznek az egyházközségem tagjai 
az egyházi földelt házilag való Itezelésében. Ezen házi kezelés utáni jö
vedrlemből vásároltunk 2 éve:! bellil 2 Ildrangot és ujonnan felépitetlült 
az éneltvezéri cslir!. Hogy milyen tekint"élyes jövedelmet lehet az egyház
községnek ilyen rendszerrel biztosítan i, álljon itt igazolásul nehány 
adat: mintegy 4 hold földnek 1923, évi tiszta jövedelme volt 24000 L., 
1924. évi 27000 Leu, 1925. évi mintegy 25000 Leli és az 1926. évi is 
körülbelül lesz vagy 20000 L., mivel egy holdnál több ugaron maradt. 

Tiszteleildő Lelkészkör ! Ime ezekben próbáltam megrajzolni az én 
lelltészi munkásságom kezdetét és eddigi müködéselllel. Még szólanom 

, kellene a j'övií terveimröl. Aronban ezzel a Itérdéssel kapcsolatban én 
is csak azt mondhatom , amit Pál apostol: "Nem hogy immár elértem 
volna a célt . de igyekszem azt elérni" ;" Mert hiszen annak a hármas 
feladatnak a megvalósítása érdeltében, amit eddig tettem, magam ér
zem, hogy nagyon is Itevés és amit tennem kell, :Jagyon is solt. 

• 
Eppen ezért a jövőre vonatllOzó tervei III most is csak azoit, ame~ 

ly eket lelltészi pályám kezdetén magam elé tű z te m : népünlt vallás-er
kölcsi életénelt a jobbá tétele, a kulturális életéneit a Itifej lesztése, gaz
dasági életének az intenzivebbé létele, Eszltözeim: az öntudatos lelkész 

. munkájá-nak a megltözelítése és lell\iismeretes pontos elvégzése_ 

Máthé Lajos, 
, uiozékelyi unitárius lelkéSZ. 

, 

, , 

• 

, 

-•• 
• 


	DSCF5135_resize
	DSCF5136_resize
	DSCF5137_resize
	DSCF5138_resize
	DSCF5139_resize
	DSCF5140_resize
	DSCF5141_resize
	DSCF5142_resize
	DSCF5143_resize
	DSCF5144_resize
	DSCF5145_resize
	DSCF5146_resize
	DSCF5147_resize
	DSCF5148_resize
	DSCF5149_resize
	DSCF5150_resize
	DSCF5151_resize
	DSCF5152_resize
	DSCF5153_resize
	DSCF5154_resize
	DSCF5155_resize

