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Hol van a te Istened?! 
Zsol I. 42, 4, v, 

Az a nyugtala n ha ngula t, a melynek nyoma i és világos je
lei napról-napra mutatkozna k á lta lá ba n a világnézet i kérdések
ben, a vallás területé n is megálla pith a tó, Sőt tovább mehetü nk, 
azt állitván, hogy ta lá n épen a va llás teré n muta tkozó lelki in
gadozás és feszültség mély be folyást gya korol a korszellemnek 
mindazon változásaira, melye krő l oly soka t ha llunk, de amely
nek nyomait, apró felvill a nása it a magunk kis köré ben is lát
hatjuk, ha olykor csa k muló je le nsége k kapcsá n is. 

Hogya politikai és világnéze ti kérdések há tte ré ben milyen 
nagy szerepet játszik a vallás pozitiv vagy nega ti v irányban, 
arra két kézenfekvő példát hozha tunk föl , két tömegmozgalmat, 
amelyek egyiké nek az é lén a Lenin . a másikéna k pedig a 
Ghandi neve á ll. Az első a gazd asági és á lta lá ban az a nyagi 
javak elosztásá nak teljesen új tá rsada lm i rendjét kivá nja, A 
szellemit, a lelkieket háttérbe szoritja, ille tve csa k a nnyiban tö
rődik vele, amennyiben szolgála tába állith a tj a, A technika me
chanizmusával kivánja uniformizá lni a z embe risége t. A te mpl o
mokat bezámtja s akit vellásos érzései megnyila tkozásán rajta 
kap: megbünteti. 

A másik tömegmozga lo mná l, mély Gha ndi veZe tése a la t! 
áll, a technika s a ci vilizációna k minden egyéb eszköze elvet
tetik. Vissza a régi Iste nhez, az egyszerüséghez, a term észethez; 
vissza saját magunkhoz, énünkh öz, lelkünkh öz, az is teni sze l
lemhez - ez it! a jelszó az elöbbivet ellenté tben, , 

S vajjon mit csinál a tudomá ny az ellentétes fölfogások
nak ebben a kavarodásábah ? A tudomány a lkot új, legalá bb 
is látszólag új dolgokat. Meg a ka rja menteni a hitet s ezért ki
emeli és hangsulyozza Istennek végtelen fenségé t és megköze-
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litheietieti nagyságát s evvei szemheáiIitja minden emberének 
helyrehozhatatlan alantosságát. Áthidalhatatlan mélységet az 
Isten és az ember között. amelynek láttára elszorul a szív és 
meghal a gondolat. 

Mindezen elméletek -és tá rsadalmi mozgalmak közt cso
dálkozva, elbá mulva, kérdő szemmel áll a küzdő, II szenvedő 
ember, szomoru játékszere azoknak a vonaglások nak, amelyek 
az újjászületés nehéz vajudásai között meg-megrázzák az em
beriség testé t. Megáll s lelkéből kitör és felsir a zsoltáriró kér. 
dése: Hol van a te Istened? Hol van az én Istenem? Hol van 
az Isten, aki, ha mindenkié is, de az enyém is , aki engem ke
zében ta ri, vezet,éppen engem; aki megmozdul az én kiáltá
somra s lehajol hozzá m, hogy magához szoritson. 

Hol van a te Iste ned! A legnagyobb kérdés, amelyet az 
emberi lélek évezredes, fájda lmas tapasztalatai és csaÍódásai 
között kiejtett. Örök kérdés, amely milliók szivében tör utat ma
gának naponkin!. Kérd és, ame lynek nem szabad megszűnnie 
s amely nem is fog megszűnni .soha. Ha megszűnik, elvész 
vele a hit. a vallás, a reménység s elvész Isten a mi szá-

• 

munkra a végtelenség nehezen foszladozó ködében, 
Örök a kérdés, meri végérvényes feleletet nem lud reá 

adni senki sem. Hiába mondják, hogy ime itt van; csak Istent 
adnak, am i nem lsten, mert a kész, az adott már nem Isle.n. 
És hiába mondj ák, hogy nincs, meri a kérdés mégis tovább él 
le lkünkben. Benne és általa él Isten mibennünk. Minden, de 
minden : a term észet és a szellemi é let, saját énünk, lelki él
ményünk csak a rra sarkal, hogya kérdést ismé t, meg ismé t 
fölvessük. 

V éljjon honna n lehet és miért van a kérdés?! A leghatal
masabb és a legmegrázóbb istenbizonyiték s ahol elhangzik 
egyszer, él örökké; maga magának biztosítja örök életét. Isten 
adja föl nekünk, ő intézi hozzánk, meri 6 a mi számunkra, a 

• 

küzdő és kereső lélek számára minden nagy problemának és 
kérdésnek nemcsak forrása és foglalatja, élé fölvetője is. 

Korunk sajátos, egyensúlyában megbillent le lki állapotát 
mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy nincs meg a hitnek az él 
biztossága, az a stabilitása, ami meg volt régebben. Meg van a 
vágy a hit után, de hiányzik a hit ereje. Az emberek szeretné
nek, akarnának hinni, de nem tudnak, nincs erejük hozzá. Ezért 
van , hogy ma minden visszhangzik az Isten után való kiáltástól. 

• 
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E:zt a nyugtalanságoi nem lehet megszüntetni a régi esz
közökkel. Az ember, aki akarna bizni, de nem tud, nem elég
szik meg avval, amit mások tudnak és mondanak Istenről , 
'hanem ő maga, személyesen akar találkozni vele. A régi hit 
a maga nyugodalmas biztonságában könyörög Istenhez, amikor 
valamiért segitségülhivja. Az új, a modern hitben az egyes lelke 
mélyéből felszakadó sóhajtás keresi az Istent, akit inkább sejt, 
mint hiszen. Isten ma a legtöbb emberben lelki problema, az 
érzékeny, felajzott sensibilitásnak követelődző lelki szükséglete 
s ezért vannak ma olyan sokan, akik a maguk sajátos útjain 
és módjain hiszik IstenI. A változásoknak és a lelki újjászüle
tés vágyának tünete ez a belső nyugtalanság, amely végül is 
megnyugvással vagy a teljes lelki felőrlődésse l végződik , amint 
oly sokszor megtörtént a történelemben s amint oly mesteri 
kézzel rajzolja Dosztojevszki valóban élő s napjaink lelki vilá 
gát hiven kifejező alakjaiban. 

A M.Ld.és... tehát, amelyet a zsoltáriró fölvet, életbevágó, - ' nem a vallásra vagy Istenre, hanem az emberi lélekre nézve, 
amelynek életkérdése. 

l. 
Hol van a te Istened, azt is jelenti: hol vagy Te? Ki vagy 

te tulajdonképen? Keveseknek van bátorságuk, hogy föltegyék 
ezt a kérdést maguknak s még kevesebben vanna k, akik meg
tudnak felelni reá. Egyike a legnehezebb és legsulyosa bb kér
déseknek, amelyet az ember saj á t magának vagy a más szá
mára föltehel. 

A lélek épsége szerte van tépve a kapkodás ban, amely 
. körülveszen. Az élet apró eseményei annyira igénybe vesznek 

minden oldalról, hogy megfeledkezünk magunkró\. mint szellemi 
lényekről. mint az Isten lelkének vise!őiről. Tiszta látásunk el
vesz, úszunk az árral s el vagyunk ragadtatva földi nagysá
goktól és elvektől, amelyeknek célját és eredményeit senki sem 
tudja kellőképpen mérlegelni. 

Egy nehezen megérthető irányzat hatja át a társadalom 
széles rétegeit, amely az embert mindinkább megfosztja egyé
niségétől s mind inkább háttérbe szorítja a lélek kivánságait 
és szükségleteit. Az a táplálék, amelyet a mai társadalmi evo
lució az egyes lelkének ad, lehet sok szempontból jó, lehet a 
maga nemében kifogástalan, de minden esetben egyoldalu és 

• 
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hiányos, amely a lélek magasabb szükségleteit nem elégiti ki 
Ezért hangzik fel oly fájdalmasan ill is, 011 Ís az áítaláno~ 

zürzavarból a kétségbeesett kiáltás: de hát ki is vagyok én 
tulajdonképen; ki vagy Te, kedves Atyá mfia. Nem veszed észre 
olykor, hogy életednek nincsen célja, hogy hiábflVa ló küzdel
met folytatsz, amely fölem észt Téged és környezetedet és sem 
győzelmet, sem megnyugvást nem hoz számodra. Nem veszed 
észre, hogy nem állasz a helyeden s hogy igen gyakran azok sem 
állanak oli , akikhez reménységed vékony fonalát hozzá kötöd? 

A szerleziláltságból csak lassankint tér magához a lélek 
s mintegy hosszú és nehéz álom után felócsudva, megvilágo
sodik lá tása, belátja tévedését s a mikor kezdi összeszedni ma
gát. felvillan mintegy a középről a csodála tos kérdés: ki vagyok 
én? Ez a kérdés magához ragadja , maga köré koncentrá lja az 
erők et , melyek eddig szerteszét voltak s megteremti az öntuda
tos egysége t a lelki elre ndeződés ne héz folyama tában. Ezt a 
folya matot azonba n sohasem tudta befejezni az ember a nélkül , 
hogy föl ne vesse a másik ké rd ést, a legnagyobb kérdést, a mely 
a szelle m é le té tő l elválasztha ta tla n: hol va n a Te Is tened? A 
két kérdés: ki vagy Te és hol van a Te Iste ned, oki összefüg
gésben ál l. Az egyik szüli a másikat. Korunk némely áramlatai 
az utóbbi kérdést szeretnék kiírtani a lé lek é letébő l , mint fö
lösleges!. Tévednek; csa k azé rt, amiért az Isten nevével év
ezredeken á t sokszor visszaéltel" nem lehet az emberi lelket 
egyszerü en megcsonkita ni, meri ez nem megoldás, hanem a 
visszaélést kell megszüntetni , hogy ragyogóbb fénnyel és dicső
séggel tündököljön lelkünkben Istennek képe, hogy mind na
gyobb erőve l és szentebb megremegéssel éljen szivünkben a 
kérdések ké rdése : hol van a Te Istened ? 

Ez a nagy Ilérdés le tt é letelv vé Jézusban, akinek egész 
élete olyan válasz, olyan fe lelet erre, a milyent senki sem adott. 
Iste nillas lelkében roham os gyorsasággal bonta kozik ld magasz
tos hivatásána k tudata. Megérzi, hogy rövid é letének egyetlen 
célja, feleletet adni e kérdésre. Ebben a fele le tben, egy-ké t 
esete t kivéve, hiányzana k a nagy emóciók, hiá nyzana k mindig 
a nagy frázisok és a tulhangos megnyila tkozások. Fe lele te: 
lelke belsejének kifejezése, egyszerüen, közve tlenül a meggy6-
ződésnek győzhetetlen erejével. 

Az emberek nem tudták megérteni még akkor sem ezt a 
nagy belső ragaszkodást, ezt a lelki függést Istentől , hát még' 
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milyen nehéz megérteni és főkép követni őt most, amikor sok
kal több alkalom és ürügy van arra, hogy elforduljunk Tőle, 

Jézus ezt jól tudta és érezte, Pedig mennyire szerette és 
akarta volna, hogy megértsék' Mindent elkövetett, hogy a kéz
zel fogható példa erejével vezesse rá társait és követőit a kézzel 
meg nem foghatóra, a szellemire, az Istenire, Jót cselekedett, 
tanitott. csakhogy értsék meg az emberek, mit teszen Istent sze
retni s az ő országának polgárává lenni. A meg nem értések 
és félreértések hideg légkörében, melyet csak olykor-olykor me
legi t fel egy-egy őszinte vallomás s a megértés jeleit mutató jó 
cselekedet, maga is ' néha meginog s fölteszi a kérdést saját 
magához és tanitványaihoz: ki vagyok én tulajdonképen, kinek 
mondanak engem az emberek? Szenvedéseinek előéjszakáján 
me~remeg a gondolattól, mely a halál borzalmait tárja elébe, 
de mindig és mindig győzedelmeskedik benne annak tudata, 
hogy ő nincs egyedül. vele van az Atya, Elszakithatatlan és 
megdönthetetlen a lelki kapocs, a szeretet, mely őt Istenhez fűzi, 
ahhoz az Istenhez, aki lélek és szellem s akit csak a szellem 
segitségével lehet megérteni, lélekben és igazságban imádni. 
Csak abban az intenziv és elválaszthatatlan lelki egyesülésben 
melyben Jézus volt Istennel, szünhetik meg a zsoltáriró kérdése 
s változhatik át igenlő, megnyugtató, a lelket betöltő boldog 
felele !té, 

IL 
Hol van a Te Istened? Ki merné tagadni, kedves atyám

fiai, hogy ez a kérdés Tibennetek is él. Csodálatos és titokza
tos a mi életünkben a0, hogy kulturák bomlása, országok ösz
szeomlása, társadalmi események, ideálok .haldoklása közepette 
is feltör szivünkben a kérdés és egyúttal a vágy az örökkévaló
ság után, Sőt talán épen a pusztulásnak, a gyors változásnak, ' 
eszmények lehanyatlásának látása költi fel a lélekben a foko
zottabb vágyat valami állandó, valami örökkévaló után, Van
nak, akik igyekeznek elforditani tekintetüket ettől s nagy el
szántsággal velik magukat a mindennapi élet sodrába, hogy 
róla megfeledkezzenek, Hiábavalóság' Az örökkévalóság utáni 
vágy mindig kisért és testet ölt a pirámisoktól kezdve az em
beri szellemnek minden nagy művészi és irodalmi alkotásában, 
gőgösöknek és gazdagoknak temérd~k intézményében, szegé
nyeknek és elhagyatoUaknak fájdalmas sóhajtásában, az egyház
atyák alázatos imájában, Luther és Dávid Ferenc meg nem 



• 

94 

alkuvó bátorságában, a gályarabok szomorú énekében, a sóhaj
tásban a kereszt alatt s a modern bölcsész szavaiban: szeretlek 
óh örökkévalóság, nlÍhden Téged keres, csak Téged te szent és 
mély örökkévalóság. Minden kor és nép a maga módja szerint 
fejezi ki az örökkévalóság utáni vágyát, minden egyes lélekben, 
sajátos adottsága szerint él a kiirthatatlan ösztön, hogy hidat 
verjen a maga kicsinysége, elesettsége, mulandósága és az 
örökkévalóság között. . 

Vajjon mit tegyünk mi? Vajjon hogyan közelithetjük meg 
mi, egy apokaliptikus kor gyermekei, az örÖkkévalót, az istenit, 
a mulandónak, az ístentelennek ebben a tobzódásában. Sokféle 
módon keresi a mai emberiség az örökkévaló'ságot, !'I misztikus 
tanokn ak és ceremóniáknak, a szellemekkel való társalgásnak, 
aszkezisnek s más lelki gyakorlatoknak különféle megnyilat
kozásain keresztül el a spekulátiv gondolkodás magas csúcsáig .. 

Mindezeknél van egy sokka l egyszerübb és közvetlenebb 
út Istenhez : az ő akaratának a teljesitése , mint az Irás mondja: 
a ki az lsten akara tá t cselekszi, megmarad örökre. O. Ján. 17.) 

lsten akara tá t cselekedjük akkor, ha mindig és mindenben 
felül tudunk emelkedni önmagunkon. Mihelyt legyőzzük ma
gunkat, mihelyt ösztöneink és hajlamaink fölé kerekedtünk, már 
érintkezünk az örökkévalósággal. Ha elnyomjuk a panaszt, a 
jajga tást, a melye! a mindennapi é let terhe ajkunkra csal, ha jót 
teszünk valakivel, ha közeledünk egy emberhez, a kitől hajlan
dóságunk és az ellenszenv eltávolit, ha tisztán élünk a tisztá
talanság e llenére, ha imádkoz.unk az istentelenek között, min
dig egy-egy lépést teszü nk az örökkévalóság felé. 

Ne mondja senki, hogy az örökkévalót profanizáljuk. ha 
közelebb hozzuk a földhöz, A vallásnak, a hitnek éppen abban 
á ll fölényes ereje és hatalma, hogy általa . mindenki részesévé 
lehet az örökkévalónak, az isteninek, aki ·Ielkileg képessé teszi 
magát reá. 

Az örökkévaló nincs távol az élettől és a világtól. messze, 
túl a felhőkön, hanem megélhet jük, részesévé lehetünk a véges 
időben s épen ez által fölszabadulunk az időtől s lerázzuk ma
gunkról a múlandóság nehéz rabbilincseit. Ez Istennek, a mi 
Atyánknak akarata. Ezt cselekedjétek s akkor megkapjátok a 
feleletet az évezredek óia hozzátok, mindnyájunkhoz, az egész 
emberiséghez intézett nagy kérdésre. Ámen. 

Dr, ~<lrga Béla. 

• 
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Ima 
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es egyházi beszéd. 

lma. 

t Örök Urunk, ki a Mennyben vagy, je lenj meg közöt
tünk I Könyörgünk és hivunk, jelenj meg ebben az órában 
Istenünk a földön, itt közöttünk, hogya mi imá nkba n és a mi 
hitünkben lássanak meg Téged, - Atyánk, azo k, a kik még 
nem hisznek .. . 

• 

Jelenj meg közöttünk Te, csodálatos Lélek, Atyja a 'Vi-
lágnak .. . a ki je len vagy a fákb a n, a virágba n, a piciny fű-
szálban ... fenn a fellegekben, fény lő napsugárban ... 

Drága vonásait szent a rcodna k sokszor láttuk a mosolygó, 
harmatos hajnalol,ba n és ha llga tag, kékes alkonyalokban .. . 
szivedet érezzük dobogni nagy, néma hegyekben, Szent han
godtlt halljuk zúgó, mélységesen mély tengerekben ... 

Talá lkoztunk Veled mosolyba n és könnyben, szenvedés
ben. ,. ké tségbeesésben és halvány reménységben . . . jelenj 
meg közöttünk most itt, vágyakozva kérünk, hivunk jó Istenünk, 
hogy olyan nagyon egyedül ne legyünl, , . I 

Mint a fénylő napot a htllvány csillagok körülkeringik és 
körülrajongják, úgy raj ongunk körül, úgy fordulunk feléd éle
tünkkel, . örök, szép, jó Napunk, lste n . .. hogya Te le l
kednek boldogságából, égi szépségének szilua · záporából ré
szesüljön szivünk, hogy ragyogjon egy óráig bár fényben, a mi 
fénytelen életünk ... érezze a szivünk egy óráig csak: milyen 
nagy boldogság, hogyha Veled vagyunk ... 

Kegyelemből tedd meg I Jelenj meg szivünkben Atyánk: 
Jóság, meri ha nem vagy jelen, magána k rabol el minket a 
Gonoszság .. . Gyúlj fel érlelmünkben, Atyánk: Világosság, mert 
Nélküled minket elborít a Vakság ... lépj be a szivünkbe Iste
nünk, hogy templommá szentelje azt jelenléted és fonódjék 

• 
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össze, koszoruba, azokna k szivével, akik ebben az órába n ke- 'I 
resnek és várnak Téged ... 

Hozzád most sóhajok szállnak és könyörgö hangja i halk 
imáknak ... Hallgasd meg öket Isten, - Feléd könnyes sze-

• 

mek néznek s bünüket megbánva, - szivek , - bocsánatot 
kérnek ... Bocsáss meg nekik, Isten. - Kinban összegyú r! fe
hér párnákon, Hozzád sirnak fe l a be tegek a ha lá los ágyon ... 
Légy a gyógyitójuk, Isten. - Kifosztva, összetörve emberek, -
utolsó reményükkel Hozzád mennek ... Öleld karjaidba öket. 
lsten. - Ha lálba sápadtan felsóhajt a rab, - börtöne mélyén, 
- Hozzád, ki irga lm as vagy ... Irga lm azz neki Is tenünk. -
Némán zokog fel Hozzád sok szenvedő jajja és fá jó sziveknek 

• 

eltitkolt panasza ... Ertsd meg őke t, vigasztald meg őke t , Atyánl" 
- lit alant vergődve keresnek, megfáradt. szomoru e mbere k . .. 
Itt alant a földön, szörny ü mélységekbe n, - sokan sirva ta nul
tuk meg: Hiszek egy Istenben .. . Ha llgasd meg há t Atyánk 
odafenn a mennyben a kérésünk, boldogits bennünke t s 
jelenj meg közöttünk , amig imádkozunk ... Szent fi a d, a Jéz us 
nevében könyörgünk. . . Ámen. 

Megtalál az Isten . .. 

Jeremiás: 23. r. 24. v . .. Vajjon · ~Irejtözködhelik·c 
valaki 8 rejlekheiyeken, ho~y én ne lós· 
Stl m öt? . . 8z1 mondja 8Z Ur. - Vtljjoll 
nem töltöm-e én be ti mennyei és 1.:1 

föld e l ? .. , 8z1 mondja 8Z Úr". 

Kriptát bontogatok. Kriptát bontok széjjel. Segitse te k neke m 
testvéreim felnyitni egy bezár! kő luiptát , me lyben él a ha lo tt. 
Egy nehéz kőkriptá t , amelynek aj taja rége n be van zárva, lwl
csa rozsdásodva, hogy ne is gondoljon senki a rra, hogy fö l
nyissa. A nagy kriptát bontsuk most fe l együtt, hogy az e lte
metett ha lolt : lsten, - kit a hitetle n szivü ember befalazott, 
fe lébredjen. Isten ez a ha lott, akit kedves fia és leá nya: az 
ember befalazott. A szivek kriptájában lste n ma csa k ha lo tt .. ' 

De amig a nehéz köveket emelem idebenn és abezá rult 
a jtóna k a kulcsát keresem, - fekete ünneplőbe öltözö tt fecskék 
röpködnek ott kinn a l evegőben ... hossz u hegyes szárnyuk 
élesen hasit ja, vágja a levegő t .. . fehér mellényü k villogva eme li 
ünnepélyessé fekete kabát juka t. Olyanok a fecské k, mint az em-

• 

I 
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berek vasárnap. Mindig ünn epélyesen öltözöttek. Nem hiába 
ta rtj a a néphi t valahogy az Isten madarainak. Min tha éreznék, 
hogy kék é5"boltozatu templomában mindig jelen van az lsten . .. 
hogya szine előtt szállnak ... a fecskék mindig tiszta, fehér 
és tisz ta fekete ruhában járnak, repülnek ... 

Mint az emberek, egy-egy földi nagy ur előtt .. . 
Mig ill benn ke resem az Istent . .. ott kinn a fecskék lsten 

e lőtt szállnak ... itt benn kerese m az Istent s oli kinn a nyári 
virágok fölöll -röpködő fecskék szárnyaiban, virágok kelyhében 
megjelenik Isten, a ki él s nem ha lott a szép természetben, a 
nagy Mindenségben ... csak egy sokat tanult, de keveset tudó, 
önmagára büszke, rövidlátó, - semmit nem ismerő, ho! na pba 
nern látó. jövend ő t ne m sejtő, hinni még sem tudó gyermeke 
szivében . .. a te szivedben testvér ... 

., 
* * 

Tavasszal könnyü az Isten t megmutatni ... Tavassza l köl
teménye k születnek az erdőn, a mezőn, - ódák , a melyeknek 

. betüi virágok ... a piros, fehér, ké k virágok ajakán aszinek 
értelmével. az illatok érzelmet ébresztő csodás nye lvé n gyönyörü 
költeményeket szaval az Élet, I ste nrő l .. . Zöld levé lbö l csőben 
ringó rózsabimbók minden moz dulása, feslése, nyilása azt sugja : 
nézd, itt jön az Isten, nézd itt bennem van az utj a . .. fe lső 
virágomban most lép be a földre ha lkan, Isten ... Tavasz
szal csak fel kell csodálkozni a fe lhőtlen égre , amely nemrég 
még szürke volt . .. mintha egy láthatatlan kéz elhuzta volna a 
függönyt az ég ablakáról ... egy ,láthatatlan kéz . . . az Isten . . . 
Tavasszal, mint egy földön vándorló égi regős : Iste nről dalol 
ablakunk : elő ll fényajkával a napsugár és a Menny Uráról zeng 
dalt a madár... Tavasszal , . . , mindenütt megvillan az Isten 
arca a föld születő szineiben, megölel két karja az első meIeg
ben . .. ruhája' megle bben a sugárzó fényben, suhogás követi 
a lábnyomát az első szellőben.. . tavasszal . .. de most ki 
tudja megmutatni , hogy hol van az lsten? .. . A tavaszi virágok 
azóta elvirultak, elszállott életük; ki tudná most megmutatni Istent 
a száradó fűben, a buza kalászban, melynek mosolygó szép 
feje polyva letl és lisztté őrlötl mag ... , gyenge bizonyitás volt 
elmuló világgal, hervadó virággal bizonyitani az Istent, aki 
örök ... 

Ha a virágban, amikor kinyilik, jelen va n az Isten ... 
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hova lesz az lsten, amikor elszárad a fű és elhervad a virág. , 
ki tudja 7 . ,. Hol van most az Isten 7 ... 

"Vajjon nem töltöm· e én be a mennyet és a földet 7 ... 
ezt mondja az Ur ... " . 

Ezt mondja az Ur egy régi próféta ajakán, - de ha a meg
halt virágocskára nézünk és a fűre, amely elszáradott, mintha 
mind a kettő koporsója volna az Életnek ... és az összesodródot! 
fűszálra, a szinefakult sziromlevelekre, az elmulás fakó tintájával 
ez van irva: itt, ebben a virágban lakott az lsten, mig e kis 
virág élt ... De hol található most az lsten 7 ... A tavaszi kertek 
illata elszállott és lelkünk nem repülhet illatszárnyakon az lsten 
trónja elé ... felszedték a rétek virágszőnyege it, - nem tudjuk 
kik , - s nincs ki elvezesse szivünket az lsten lakás áig ... Hol 
van most az lsten? 

"Vajjon nem töltöm· e én be a men nyet és a földet? ... 
azt mondja az Ur"... Be nehéz is most ezt elhinni, hogy itt 
is jelen van, hogy most is köztünk van . .. nehéz ... mert mi 
nem látjuk Öt, nem halljuk, nem kapunk hirt Róla és az ujsá
gok sem irják, hogy megjelent valahol az lsten ... neht"z el· 
hinni most, amikor mi inkább azt tudjuk megmutatni, hogy hol 
nem volt az lsten, hogy hol nincsen az Isten. Tudunk irat! 
belüket és olvasott könyveke t mutatni, melyekben nincs Isten ... 
tudunk eseményeket felsorakoztatni, melyekben nem látjuk az 
Istent, telteket, melyekből hiányzik az lsten ... tudunk világok, 
országok felelt, milliók sorsáról döntő gyülésekről, amelyekre 
hiva talos volt sok nagy és kis ország minden ija·fija, - csak az 
Istent nem hiv ták meg oda. . . apró tragédiák és véres, nagy 
drámák, ugy látja a szemünk, - hogy Isten nélkül folynak ... 
vannak palotáink és kunyhóink is vannak, a hova nem léphet 
be az lsten ... és emberszivek' is élnek a napfényben, közöt
tünk, - emberszivek, melyek kapujába tilos jeIzésü fa van 
állítva az lsten ut jába ... a Mennyek országa telve lehet veled 
Urunk, - de fl földön egy-egy virág ha szállást ad Neked ... 
mert az em ber, - nézzetek csak végig a földön , az életen test
véreim . " nézd át tetteidet, keresd meg szivedet, kutasd át 
lelkedet. . . hol találod Istent? .. önmagadban 7... életed
ben 7 . .. Minden sziv elbujik Előle, elrejtőzik Tőle... hogy 
titokban megszülethesseneka gonosz tervek, hogya rejtekhe
lyen ki nyil hassanak a bűnvirágok . .. tudatosan vagy öntudat
lanul, de elrejtőzik Tőle, lsten szeme elől majdnem minden 

• 

• 

• 
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ember ... aranyai alá rejti szivét Isten elől a pénz szerelmese 
• 

- mámoros hajnalok igézetébe bujtat ja 'életét a másik sziv ... 
önzését, szép szavak, jóságot hazudó pózok keretébe rejti lsten 
elől , az önző, aki csak magát szereti, és béké t kiáltó, szavaló 
harsonázások csak a háboru t akarják eltakarni lsten sze me elől ... 
de vajjon elrejtőzhetik-e valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lás
sam ő t ? .. ezt mondja az Ur ... Igen, ha elrejtőzhetik a virág 
a kert elől, a melyben nyilik, ha elrejtheti magát a nap az ég 
elől. honnan reánk fénylik, ha elrejtőzködhetik és elkülönitheti 
magá t a gyümölcs a virágtól. amely szülte ... a kkor te is test
vér, e lrejtőzhetsz az Isten szeme elől... De az Ur betölti a 
mennyet és a földet ',.. és tudta nélkül egy falevél sem hull
hat le a földre ... 

* * * 
Nyolcvanhárom évvel ezelőtt, épen ezen a napon esett 

el a segesvári csatában nemzetünk szelle:nhőse, lán-~o ló szivü 
költője: Petőfi Sándor. A napról bizonyosan tudjuk, hogy ez 
volt a ha lála napja. De hogy hogyan történt, ki ölte meg, szu
rony vagy golyó oltotta-e ki az életét. e felől teljes bizonyta
lanságban és homályban van a történelem. Senki sem tudja 
elmondani, mert senki sem látta . Lehel, hogy igaza van annak 
a szomoru legendának, amely arról regél. hogy egy orosz katona 
szurta le, egy lovas orosz dzsidás. ,. valahol egy kukorica föl
dön, ahova Petőfi menekült ... Igy csak ketten voltak tanui a 
tragikus jelenetnek: az orosz és a magyar . . . az egyik meghalt, 
ő nem mondhatta el . . . a másik nem tudott magyarul, de még 
biztosabban nem is álmodta, kogy hegyes lándzsája milyen 
nagy lélek szivét szurta halálra, - neki csak egy volt a sok 
között ... \ehet, hogy azután ő is elesett, az orosz katona és 
igy senki semmit nem tud róla, a tanuk nélkül lefolyt párbajról. 
Petőfi haláláról .. . de a kettőn kivül. az áldozaton és gyil
koson kivül volt még egy tanuja ennek az előttünk ismeretlen
ségbe, ködbe temetett történetnek. Egy láthatatlan tanu, aki 

. jelen volt ott és eltudná mondani ... a harmadik. A harmadik, 
akit a másík kettő nem. látott, de aki látta őket, a küzdőket, a 
halálos sebet... ha llotta ' az utolsó sóhajt... lá tta a véresen le-
bukkott testet, amelytől a lélek elvált és a felszabadult lelket .. . 
egy Csodálatos Jelenlevő aki mindent látott, tudott régen .. . , , 

ismerle a helyet, ahol történt és oda ment, - oda sem ment, 



• 

• 

• 

100 

mert ott volt azelött ... és a zutá n is o lt volt , a mindenült jelen
l evő, minden t néző, látó, tudó... Is ten. Ö volt a harmadik s 
amit mi nem tudunk a mult mélységébő l kibányászni, mindazt, 
a hogy történI, lsten e l tudná mondani ... Isten, a mindent be
t ö ltő Örök jelenlevő ... a ·kifá ra dhatatlan fi gye l ő .. . Vajjon e l
rejtőz he tik·e va la ki a rejtekhelyel,en, hogy é n ne lássam ő t 7 .. . 
Vajj on történ hetik-e bármi magasban, vagy bá rmi él mélyben, 
hog'y én ne tudná m azt 7. .. Vajjon nem töl töm-e én be a 
mennye t és a földet 7 ... ez t mondja a.;: Ur. 

* * * 
Szinte ha llom felele tül az iste ntagadók ha hotázó neve lésé t, 

naiv és együgyünek gu nyolt hitemre. Nincs Is te n ? Az Istent 
tagadó k hiva ta los egyesüle te, mert nem is egy van ilyen, -
kim ond ta ha tároza tba n is, hogy nincs Is te n. Mik9r e l őszö r olvas
tam nagy gyülésüluő l, egy ls tennélküli vi lágot lá ltam emberte len
séggé fa gyva ... ilyen len ne a föld jöve nd öje? .. S él derme
d és jeges borzongása z uh a nyozott a le lkemre. Mi lesz a világ-, 
ból, ha már nyiltan egyesültek a Lélek tagadói, az Isten ne m 
lé tezésének vallói?.. Megfertőzik az e rre a megbetegedésre 
haj la mos embert. 

Soká ig ta rtott le lkemnek ez az áj ulása . .. de aztán fel
ócsudta m a rémületnek é le tte lenn é merevitő szuggeszciójábó l ... 
és ma már saj ná lkozó, - könnyes mosolyba oldódó szere te tte l 
szánom - és sajná lom őket, - az ·is te nte leneket. - Mert kép
ze ljé tek csa k e l tes tvé reim, hogy a New-yorkban, vagy Berlin
ben, vagy egy más városban, egy fé nyes teremben, ünnepl ő 
feketében összegyü lt urak 'kijelentik ünnepélyesen, hogy nincs 
ls ten. Nincs és ezzel vége . Egy ragyogó tere mben. A te rem 
egy palotá ba n van. A palota pedig Pá ri sba n, vagy New-yorkba n 
vagy valamelyik nagy váro:·· ba n. Az a város pedig Európában, 
vagy Amerika testén és Amerika meg Európa a fö ldgömbön .. . 
és a fö ldgömb, - nos, a földgö mb hol van 7 ... Ki ta rtj a ölé
ben, vagy ki ind ito lta el . . . ki biztosit ja az t, hogy holnap is ott 
lesz, a hol ma, hogy meglesz, hogy nem paltan széjje l és nem 

• 

hull darabokra 7 . .. Ki biztosit ja 7. .. flzok az ura k az is tenta-
gadó gyülése n 7 . . . Hiszen azok az ura k a gy ülés végén elin-
dultfl k haza, - és biztosa n volt közöttük ma tematikus, a számok 
tudományána k tudora. 'de azé rt azok közül egynek sem tudta 
kiszá mita ni és irásba n biztositani, hogyha e lindulta k, - haza is 
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fognak érkezni ... de hiUe mindel1ik. mert ha nem hiUe vo lna, 
el sem indult volna egy sem, pedig biztosan nem tudták. csak 
hilték , " csak hitték az Istent tagadó j ó ural<. - hiltél<. hogy 
haza fognak érni és megfogják látni őket, aggódvd váró gyer
mekeiket. Hisznek az istentagadók is,., hisznek, ., 

A madarak is egyszer összegyültek egy erdőben és ott ki
mondották , hogy nincsen levegő". aztán szárnyra keltek PS 
szétrepültek a l evegőbe n és elkapkod ták a bogarakat a levegő
ben" . a l evegő táplálta is őket. , . de a madarak kin;ondot
ták, hogy levegő nincsen, . , 

Nincs Isten? Akkor miért nem rendelkezel a term észeti e rők 
felelt vagy a halál felett Istenlagadó tes tvérem ?" . Miért nem 
vágod a hél lá l szemébe: érlem hiába j öttél, nem megyek ve
led? De akkor nem szólsz semmit, csa k a szived remeg, mint 
egy haldokló madárIIa... óh akkor halk sóhaj tássá hanyatlik 
ajkadon az Istent megta gadó hangos kiáltás. Egy Ff'giléserl ri 
mánkodó könyörgéssé : Isten ? Szegény Istentlagadó. Mosl meg 
fölényes gő:,:ge l tagadod Öl, - és a köve lkező pillanulbun, mii I' 
némán, engedelmesen Isten ö lébe ejted a fejed, ., Meglalált az 
Islen ugyebár, testver meglalá lt ? I , . . Nem töltöm-c én be ft 

mennyet és a földet ? .. ezt mondja IIZ Ur. 

* * * 
Nincs Isten, és gyermekes mese 8 lélek, cSll k 8 természet 

van és minden II természet e rő il ő l való és az embert ő l. isteni 
kereső utunkban mint egy lélekl'abló band ita ugy szegzi hivő 
szivünknek gépeit a legmodernebb ember, a techniku s. NézzüIlk 
szembe vele. Az embernek csodálatos hatalma van cgy mon
struozus gépen. Egy félelmetes, izmos acélkAru, óriás kerek ü 
gépen, Egy félelmeies, izmos acélkaru, óriáskerekü gepszörnye
legel könnyen engedelmességre kényszerit egy vékony kis em
ber , " csak egy fogantyut mozdit meg és 8 gépkolosszus, mint 
egy mesebeli óriás elindul", Lám az ember, aki megköze lil ő
leg sem annyira szellem és lélek, mint a teremten i ludó Isten, 
- még az ember is mennyire uralja szellemi erejével az anY8-. 
got, " de T e, aki olyan okos vagy les tvérem, annyi acélcsodá
nak a feltalálója, nem gondoltál még sohasem arra, hogy mi
lyen teheletlen halollak lennének gépeid, ha nem volna a gőz 
és a gőznek feszilő ereje", ha nem volna a földben olyan 
folyékony anyag, amelyből előállilotlad a benzint és a benzinnek 
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nem volna robbanó tulajdonsága, amit nem ite ad tál annak ... 
nem gondoltál soha áhita tos bámula ttal a rra. hogya földön egy
szer, vala mikor régen . .. mikor még emberi láb nyoma sehol 
sem volt a réteken .. . nesztelen léptekkel átsuhan t a földön az 
a tünem ényes csodákat teremtő Égi Technikus : az lsten ... és 
migTe még a Mindenség öntudatlan méhében aludtá l ... elrej
tette a villamosságot a borostyánkő ben és éle tre hivta a gőzt a 
tavak és tengerek fele lt . Gondold el csak testvér, mily sok ezer 
évig várt rád az elektromosság a földben, mig belebotloltál ... 
Te kis hasznot huzója ls ten erő inek... Nagy gépeid mellett 
borultál -e le csak egyszer is elragadtatással a Mindenség gépe
zetének a lkotója előtt ... Isten lába ihoz? .. Nem töltöttem-e be 
én a földet is Te elő tt ed ember? .. Ezt is mondja ' az Ur ... 

És nem fedezted még fel éle tedben, - Te nagy felta lálóem
ber, - hogya gondolatok és az érzelmek, az a karatok és az in
dulatok is il yen gőz és robbanó és inditó elemek az em bernek 
nevezett csodálatos gépezetben . . . a vágyak, a gondolatok és 
érzései nk az indi tói a nn ak a kordéna k vagyautomobilnak, amit 
éle tünknek hivunk, de azért nem vagyunk képesek arra, hogy 
ma meghatározzuk az t, hogy holnap délelő tt 10 órakor milyen 
hangulatban legyünk, sirj unk vagy nevessünk ... még ennyit 
sem tudunk megten ni, meri Isten ül é rzelmeink kormánykere
kénél és felt ámadó vágyainkban , nyiló gondolatainkban Isten 
irányit ja, vezeti láthatatlanul sorsunkat... nem vetted még 
észre testvé r, hogy egy-egy felébredt gondola t vagy indulat ke
zében olyan tehetetlen vagy, mint egy falevél a vihar karjaiban 
és olyan engedelmese vagy egy titollzatosan hozzád érkező 
akaratnak, mint a gép testébe tóduló gőznek . .. Elrejtőzhetik-e 
előlem egyetlen élet is, hogy meg ne találjam . .. ezt mondja 
az Ur ... 

Nem is hiszek én a Ti szavaitoknak, inkább a hallgató 
• 

sziveteknek hiszek. A szivetektől tudom, hogy hivők vagy tol, 
Ti mind testvéreim ... akármit beszél is ajkatok ... Hiszlek az 
Istenben. 

Te drága testvérem, aki üzletember vagy, hiába erősitgeled 
azl, hogy csak annak hiszel, amil lá lsz, ami cl kezedben van ... 
hisz abban nem kell hinni, - de lálod én jobban ludom, mini 
te, hogy abban is hiszel. ami még nincs is a kezedben. a mi sehol 
nincsen, de mindennél jobban hiszel abban, amikor áruidat ve
"zed, hiszed , hogy el is [ogod adni valakinek ... hiszed, hogy az 
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Az Egi Boltos. akinek boltjában te is sokszor bánat pénzen 
öröm vásárló vagy, az az égi boltos, aki ingyen osztogatja, 
nem pénzér! árulja neked a jóságát, hiszed, hogy az Isten be
küldi a vevőt ... pedig azt nem tudod, csak hiszed • .. 

. Vagy, Te kedves embertársam, aki mindenáron különc 
akarsz lenni, miért mondod azt, hogy sok mindenben hiszel, de 
lsten létezésében nem, mert még nem láttad a kisujját se m ... 
Ne haragudj érte, de olyan koldus vagy, aki még sohasem látott 
ezresbankót csak 10 és 20 filléreseket, meg kétfilléres!. Ezres
bankó nincsen, mert én még nem láttam. Igy beszél a kol
dus. Mondd, hiszed-é azt, hogy .fölébredsz holnap reggel. 
együtt gyermekeiddel ... hogy holnap sem marad éhes a kis
lányod, a kenyerét ezután is megtalálod ... hiszed, hogy a fiad 
megnő s jó ember lesz. .. hiszed, hogy valaki vigyáz rá ak
kor is, ha apja már nem lesz. ,. tudod, hogy mi ez a láthatat
lan, ez az ismeretlen , amiben te hiszel ... ez az Isten, az Élet
nek Lelke, a Szeretet és amit kapsz tőle mindennapra, ha fáj, 
ha jól esik, ha bánat, ha kenyér... az az Ö jósága, áldása . . . 
napi 10 és 20 filléresekben . 

* * * 
Nem I Én nem tudok Isten nélkül élni. Értelmetlen minden 

és céltalan, ha nincs Isten. De értelme! kap a szenvedésem, 
hogy ha tudom, hogy valahol vár a~ Isten. Érzitek ugyebár test
véreim, hogy milyen magasan szállunk, hogya felhők között 
repül már a ' lelkünk, - lsten közelében. Itt már nem is lehet 
szavakkal beszélni, csak ugy megáradva a fénytől s örömtől 
lsten körül hullámzani és szomoru szemmel visszanézni az el
hagyott földre. Itt a felhők között, ahol napfény csókol, meleg 
ölel, innen már világosan láthatni az emberi élet titkát, hogy 
az ember földi élettörténete egy vizcseppé lehüit felhő, boldog
talan sorsa. Az ember is olyan, mint egy vizcsepp . . 

Nap fénye csókolta és meleg karjában ringatta ... a szél 
kocsija pedig vitte és világok felelt utaztatta a felhőket. .. bol
dog volt a felhő fenn a ragyogásban. De egyszer egy darab ki
szakitolta magát a fény meleg öléből. Először egy, aztán több 
felhő darabka követe az elsőt, nap és meleg nélkül akartak 
megélni. .. de amint elszakadtak amelegtől : megszüntek . sza
badon uszó, szálló felhők lenni, összesiirüsödtek és megsu
lyosodtak és a föld felé zuhantak. Hal~Jos esés volt. Fenn még 
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mosolyogtak, de a mint leestek. közben megsíra llák a felhőfosz
lányok, hogy elszakadtak az égtő l s könnycseppé változtak " , 
Halál osat zuhant és ezer dara bra tört széjjel mindenik. , , 

Lehulló örömök, mind bá na IIá estek széjjel és sárba kerül
tek, - lépések, kerekek taposása a lá , , , a szép lisz ta fe lhő a 
fekete sárba, , ' Repülni nem tud má r a vizcsepp. csak gördül 
félszegen, a merre ép lehe t, , , porral keveredik ", jaj neki", 

. Elvesztett boldogságát siratja a z egyik egy fűszálon s várja meg
mentőjét a Meleget, " sokan a vizcseppek egy folyó medrében, 
mennek, mint összefűzött ra bok és egymást nyömkodják a 
folyó mélyébe , " egy-egy vizcseppecs ke virágot lá t a parton, 
- magának ki vánja, " a parthoz csapódik és fe lugrik, de 
visszahull és menni kell tovább, amerre a folyam sodra para n
cso lj a , Irtózatosan hideg sors egy szabadon s melegben született 
fe l hőrek vizcseppé vá ltozni, " de a vizcseppek nyomában az 
egész világon minden, mint a Szána lo m, a Meleg és Fény jár. 
min t az édes a nya szive elveszte tt gyermeke után, ugy megy 
a Fény és a Meleg a viz után és hi vja minden pillanatban: 
jöjj vissza karjaimba fiam, repü ljünkf el a naphoz szép fe lhő or
szágba, régi társaid hoz ' , ' 

Vizcsepp az e mber is, Emberré hidegü lt régen meleg lélek, 
Aki elszakadt a fény és Szeretet meleg országából". lezuha nt 
és emberré hüvösödött, az Isten közelében rége n boldog 
lélek. Balsorsok és bünök taposó kerekei a lá. Gonosz a ka ratok 
és hitellenségek folyóiban egyik embercsepp a másikat nyomja 

, 

alá, " boldog l é lekbő l emberré anyagiasodni iszonyu sors 
ugy-e ? ' " De feleltünk, melleltünk is, mint az á rnyék kisér, 
hozzánk hajol, hiv, szeret a Meleg, a Lé lek, az Isten: jöjj 
vissza gyermekem. Minden pillanatban felh ővé könnyülhet a 
vizcsepp .. , mind en pillanatban boldogabb e mberré. nemesebb 
lélekké, Iste n gyermekévé szépülhet a nehéz sorsu ember . . , 
de ne m tudom miért. - bármilyen ne héz is, - inkább vizcsepp
ember akarsz lenni és ma radni és sohasem akarsz szenvedés i 

nélküli lélekké változni Testvér, , . örök vizcsepp élet, - egy 
örök könny . , , és mindig el rejtőző l Is ten e lől . .. 

Mint mikor egyik falub ól a másikba utazunk s a mint köze· 
l edűn k. megvilla n a fák és bokrok között utunk cé lja. a másik 
[alu tornya. , . ugy villa n meg sokszor földi élet-utunk célja: 
lsten. Egy ideig eltakarják a fá k , . , az örömök. vagyonok. mu
latságok és földi elfoglaltságok . dolgok, .. de mind közelebb 
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é~ünk Hozzá ... és egys~er, óh egyszer, Testvér, - megtalál 
téged is az Isten . . . az Ur, aki betölti a mennyet és a fötdet. 

Egy láthatatlan kalitka a földi élet, - melynek szenvedés 
a drót ja, bánat a -tányérja, szomoruság a kendermagja . . . és 
halál a kalitka ajtaja. Egyik rudacska benne az egészség, .:.
a másik a betegség. . . röpködhet, ugrádozhat egyikről a má

. sikra a rab madárka és énekelhet is, ha van kedve hozzá ... 
de egyszer elhalkul ajakán a dal, - ez a rabmadár Te vagy 
testvérem, es megfog, megtalál a föld kalitkájában az Isten. 

Mege'ngedi, hogy gazdaggá légy, földi értelemben, - hogy 
sok pénzed legyen s amikor már teljesen tudod, hogy milyen 
jó gazdagnak lenni. akkor egy napon, valaki. . . a sors a ke-

. zedből kiveszi. Érzed, hogy az Isten vette ki kezedből ... 
és sirva keresed az Istent, Te, aki soha sem gondoltál Reá, -
sirva keresed és kéred, hogy adjon legalább kenyeret, de még 
inkább kéri a gazdagsághoz szokott lelked, hogy olyan gazdag
ságot adjon, amit el nem veszíthet soha az életed ... valami 
örök gazdagságot adjon, - szeretet aranyból, - az örök 
gazdag Isten ... 

Szegénység a sorsód! ... arra való, hogy amig a gondok 
között őrlődik a lelked, egy gondtalan életről álmodozzon 
szived egy boldog életről. mellyel Ö áldhat meg, ~ ezen 
a világon, vagy a következőn, Ö áldhat meg: lsten ... 

Beteg testet kaptál. hogy betegségedben meglássa szived 
az lsten Lélek-arcának szép pirját, .. a Lélekét, aki sohasem 
lesz beteg. . . .. 

Erős izmaid, duzzadó erői testednek, mint a sürü erdők 
a falunak tornyát, eltakarják Istent egyelőre ... de egyszer 
széthajlik az . erdő ... meghajlik az erő . . . a hát, a test ... 
és a betegágyon megtalál téged is testvérem, az Isten ... Az 
Isten, aki betölti a mennyet és a földet. . . aki azt akarja, 
hogy te is megtaláld Őt, a jó Istent, hogy ne mondja ki ajkad 
többet soha, hogy megvert az lsten _ .. azért keres téged, hogy 
rátalálj az lsten jóságára, arra az Istenre, aki csak jó hozzád, 
aki egyetlen nagy Jóság a világon ... aki nem szeret jobban 
engem, mint téged is ... az egyetlen jó Istent, akit nem lehet 
.darabokra . osztva templomokkal elkülöniteni, ilki nem olyan, 
amilyennek tanitani szokták, hogy megharagszik rád, ha egy 
másik templomban lát ... 

Mikor Szegedre megyek a reggeli vonattal. sokszor beme-
-
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gyek a szeged-rókusi -római katkolíkus templomba. Imádkozó 
diákok, gyárba igyekvő munkások és munkahelyükreinduló 
hivatalnokok között én is imádkozom... és ott ' is, abbari a 
templomban is ugyanaz a jóságos Isten hallgatja imámat, mint 
az én templomomban . .. mert az Ur betölti a mennyet és a 
földet ... . 

Az örök Jóság Isten, a Szeretet keres Téged, hogy te is 
megtaláld Űt testvér, hogy jó kezekbe kerülj ... az Ű kezébe, 
hogy Neki add magadat ... az Örök Szeretetnek ... 

Még nem vetted észre Tesfvér; hogy akár Szenvedés láto-
" 

.gat meg, akár az Üröm köszönt be hozzád, mind csak egyet 
akar. .. hogy jó kezekbe kerülj... az Isten jó kezébe ' ... 
És ha nem sikerül gazdagsággal, sem szegénységgel ... sem 
betegen. sem egészségesen. , , ha sem mosollyal, sem a bánat 
felett siró könnYE'1 nem tud rávenni az Isten, hogy szeresd, -
mint Jóságot. .. akkor a legvégén, mikor alkonyatba hajlik 

• 

az életed. .. akkor mégis megtalál az Isten, amikor halálba 
hanyatló fej ednek az lsten két karja lesz puha párnája ... és 
Tulvilágra ébredő lelkednek az lsten mosolya lesz az első 
csókja ... megtaláltalak hát Téged is ... megkerültél te is, 
én gyermekem ... 

A kripta leomloll. Falait a Hitünk lebontotta. Az ajtója 
nyitva ... s 011 benn a középen ahaloll felravatalozva ... Az 
ember szivének élqhalollja: az lsten. , : a Szeretet, , , 

Ébresszétek fel most testvereim ; fogjátok meg kezét a 
Szeretetnek és ugy ébresszétek könnyel, sirva:- Szeretet ... Te 
örökszép lsten ... Szeretet, boldogtalan ~élgyok, ébredj 
fel az én szomoru szivemben ... Ámen . 

. (Hódmezővásárhely,} Biró Lajos. 

, 
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Rajtunk van a világ szeme. 

I. Kor. IV. 9.: .. Leltünk csodája e világnak. az 
angyaloknak és az ·embereknek". 

Korunk életét. vágyódását. sőt élvezeteit és ferdeségeit is 
mi ismerjük a legjobban. kik azoknak hullámai által naprói
népra hányatunk, S ha valamit megvilágitani akarunk. arra pél· 
dát rendesen korunk életének egyes kimagaslóbb. jellegzetesebb 
eseteiből. mozzanataiból veszünk. Igy volt ez Pál apostolla l is. 
Megjelenik ő ti ZSinagógában. a keresztények ' rejtek helyein . 

. avagy a szabad tereken. s prédikál. hirdetve a Jézus evangé-
Iiumái. Buzgó 'hivei vagy a kiváncsi tömeg köréje sereglik. hall-

• 

gatják szavait. lesik mozdulatait. figyelemmel kiséri k lépéseit. 
megaviseletét. minden tetleit. még talán mosolyát vagy sze
meinek mozdulatait is, Eszébe jut erre az apostolnak az ő ko
rában divatos am·phitheatrum. az aréna és ennek közepén 
a küzdő vagy küzdők. a győzők vagy legyőzöttek alakja. akikre 
irányul minden tekintet s akinek utolsó kis mozdulatát is ellesi 
a tömeg. Aztán ugy képzeli. mintha ő volna a küzdő aréna 
közepén. a sokaság' pedig körülötte. mintha a mind inaga- . 
sabbra emelkedő ülőhelyeken ülve. nézné. le'sné az ő tetteit. 
mozdulatait s e képre gondolva szól önmagáról: .. leltünk cso-
dája e világnak. az angyaloknak és az embereknek" , 

Lehet több volt a képzelődés. mint az igazság e szavak
ban; lehet. hogy tulságos önbizalom. sőt ön nagyzolás is volt 
az apostol ez állilásában. mert tagadhatatlanul merész beszéd 
ez: de nem kell tőle rossz néven vennünk. ha az igazságért. 
a szeretetért. a Jézus evangéliumáért rajongó küzdelmei közölt 
nemcsak a veszélyt. nemcsak az eredmé~yt. hanem a küzdő~ 
ket is azok közt éppen legtöbbet munkáló önmagát és ön sor
sát nagyobbnak látta . és tekintette. amint azt az. evangélium 
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hirdetőjétől a világ ' elvárja, nem kell rossz néven venní tőle, 
ha ezért egészen merészen ejlé ki ajkain: .. leltünk csodája e 
világnak", sőt több, maguknak az. angyaloknak is. kik fenn a 
magasban laknak a hit. a képzelet szerint. S tulajdonképpen, 
mintha látnoki tehetséggel birt volna az apostoll Mert, h a nem 
is éppen akkor, amikor elhangzoltak emlitelt szavai, de később 
valójában csodája lett és csodája ma évezredek mulva is a 
világnak, a~ angyaloknak, az embereknek. Csodája amaz iratai, 
eszméi, lelkesedése, kÚzdelme, tettei és bfztatása folytán, me
lyek együttesen egy örökké bámulatos, egy örökké közöttünk 
levő életet mutatnak. Összeomlottak az egykor diszes amphi
theatrumok és arénák, de megmaradtak Pál apostol eszméi, 
ta nitásai és tellei: ugy fog, amint tovább és tovább halad az 
idő, teljes igazsággá válni e mondás: .. lettünk csodája e világ
nak, a z angyaloknak és embereknek". 

De há t ne Pál apostol merész állítását törekedjünk iga
zol ni most, hanem inkább azt igyekezzünk megtudni, hogy minő 
tanuságot adnak, mit fejeznek ki nekünk e szavak? .Azok azt 
fej ezik ki, hogy raj/unk van a világ szeme. Lássuk ennek 
igazságá t. ' 

* * * 
Rajtunk van a világ szeme. Tudom, csodálatos sokak 

• 

előtt e kifejezés s olyannak tartják azt, mint a mely bizonyos 
nagyzolás t foglal magában. Mert ez, ha kiváló tl,ldósokról, hi
res politikusokról, fényben úszó gazdagokról szólunk igy, még 
csak elhihető mondják sokan; de hogy mi, szerény, szegény, 
egyszerü emberek is azt mondjuk. hogy raj/unk van a világ 
szeme, ezt épen oly merész állitásnak tekintik, mint Pál ' apos
tolnak alapigénkben mondott szavait. Hiszen mi azt hisszük, 
azt hirdetjük szüntelen, hogya világ és emberek nem törődnek 
velünk, semmibe nem vesznek, nem becsülnek. Lehet, hogy 
nem becsülnek, de a mindennapi tapasztalat ugy; ncsa'k mu
tatja, hogy bizony-bizony rajtunk van a világ szeme. Rajtunk,' 
akár jót, akár rosszat teszünk, akár kicsiny, akár emberileg 

. szólva, nagy dolgokat mivelünk. Ha ez nem igy volna: óh 
mennyi anyagi és szellemi régi kincs ' volna elfeledve, örökre 
eltemetve I De ugy van, hogy a világ szeme mindig kutat, esze 
mindig fürkész; elfeledni: sem miti se feled, jelenünkből követ
keztet a jövönkre s multunkból./a mostani életünkre; .és le.jl-
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nagyobb tévedés azt hinni. hogy a sötétben, a titokban telt 
cselekedetek nem kerülnek napfényre. mert am\kép nincs semmi. 
ami elveszne, ugy nincs semmi. ami ki ne tudódnék. mert bi
zony-bizony rajtunk van a világ szeme. 

Esőcsepp hulldogált évezredek előlt egy darab kőre s ma 
az ember megállapilja a nyomokból még akkor fuvó szélnek is 
irányát. Egy dal hangzot! el régen s azt hisszük. az feledve 
van. Nincs! a dal szavai és az azokban kifejezett érzel mek ott 
élnek ma a késő nemzedék ajakán és szivében. Judás sötét 
éjjel árulta el a nagy mestert. azt hitte. hogy az á rulás örök 
titok marad. de lan u epen a halála. melybe söté l lelkiismerete 
kergette. felfedle a világ előtt nemcsak 1'IZ árulásnak, hanem 
az ő egész élelének törlénelél. fukarságát s kapzsi jeIIeméI és 

. a világ ma is megveléssel tartja rajta szemét. Mária megkené 
Jézust drága kenettel s ime " mig e világon az evangélium pré
dikáltatik. ez is az ő emlékezetére meghirde ttetik " . És a világ 
e tettében van elismerése. dicsérele. Mária jelleme. gyöngédsé
gének és a szerelet erejének örök emléke. 

Igy van ez velJnk is. Egy rossza t cselekedtél? A világ 
már kik utalta egész multadat ; tudja minő indulat vezette ifju
ságodat, minő hajlam és vágy löltötte kebledet, minő éle lmód 
és magaviselet jellemezett. Jót tettél, a küzdelemben ingadozás 
nélkül megállottál, magaddal ragadtad talán nemes honfiui cse
lekedeteddel kortársaidat !? Lám a világ tudja má r családi éle
ted titkait is, még azt is, hogy önérdek vagy szerelem köl-e 
éleltársadhoz. 

De vizsgáljátok csak saját élteteket avagy egyes ember
társaítok életét és azonnal rájőtök , hogy nincs tilok. ami ki ne 
tudódnék, nincs semmi elrejthető, még a lélek legrejtettebb mé
lyén. még az imában sincs; az emberek mindent tudnak. mert 
igazság az, hogy rajtunk uan a uilág szeme. vagyis az apostol 
szerint: ,.leltünk csodája e uilágnak és az embereknek". 

* .. .. 
De hát hl;! rajtunk uan a uilág szeme, mi köuetkezik. minő 

_ta~~~cig~q.rma:z::ik· ebből számunkra? Nem az, . amil annyian 
angoztatnak. hogy ne törődjünk a világ és emberek vélemé

nyével, ítéletével; nem is az. hogy a mások véleményét és ité
~etet magunkról minden módunkban álló helyes vagy helytelen 
\l$zközze\ és eljárással kedvezővé lenrrt iparkodjunk és az sem 
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hogy ember- és világgyülölőkké legyünk; hanem az követke
zik, hogy ugy járjUnk, ugy éljünk, ugy szóljunk é~' '~gy -'ésele-, . 
kedjünk mindig, hogy pirulnunk. szégyenkeznünk ne kelljen 
·soha. Tiszta nyiltság, őszinteség bélyegezze minden lépésünke t 
s ne legyünk mások az em berek között, mint a minők vagyunk 
otthonunkban és ne tegyü nk olyat titokban. amit önérzettel , be
csülettel nem merünk tenni és beszé lni az emberi társaságok
ban ; ne legyü nk képmuta tók és a lka lmazkodók. kik hizelgést 
gyakorlunk egyik emberre l szemben, mig megfélemlitést vagy 
épen durvaságot másokkal sze mben. 

Raj/u nk van a világ szeme; az emberek tudnak és látnak 
minden t. nincs titok, ami fel ne fedódn ék. Ez eszme tanitson 

• 

mindnyáj unka t a rra, hogy é ljünk oly életet, mely becsülést sze-
rez önm agunkna k önmagunk és mások elótt. mely érdemet 
szerez maga Isten e1óll is , ki öröm mel tekint reánk és várja. 
hogy megadhassa nekünk az é rdemelt juta lma t. Ez eszme ta
nitson minket igaz, tiszta szere te tre ollhonunkbi!I1 és a világ
ban, a miei nkkel és az idegenekke l szemben. Ta nitson igaz
ságra és igazságos e lj árásra a szegénységben és né lkülözésben, 
a bánatban és szenvedésben, hogy é letünk igy ne csak csoda, 
hane m tiszta tükör is legyen a világ, a!u~mberek előll, mely
ben senki soha meg nem botrá nkozik. A meri' 

Csifó Salamon. 

Gondolatszabadság. 
(Közönséges). 

Alapige : I. Thess. 5. r. 2 1. v,: .. Mindent megpróbáljatok : 
. ami jó, azt Jnagtartsátok ". 

A felolvasolI a lapige egyike a szentirás legszebb és leg
ta rtalmasa bb kifejezéseinek. Szépsége nem a szavak mesterkélt 
összeállilásában, nem az irá ly virágos vo ltá ba n, hanem a mon
dat egyszerüségében és ha tározollságában á ll . Tartalma szinte 
kimerithetetlen, mint a tenger vize. Szó l ez az intés 6Z ifjuhoz 
az életpálya l~ezdetén s mig egyfe lő l figyelmes körültekintésre, 
óvatos megfontolásra buzditja, addig másfelöl a mellismerI jó 
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Jó mell II klts rtásrtl lIerkenti. Szól az élet küzdő bajnokaihoz. 
ti tudományok munkósa ihoz II az igflz8ágok bátor keresésére 
8 azok mellell hŰl:léges kits rtásra inlí. Szól a szü lők höz és ta
nltókhoz 8 1:1 nevelés helyes utj i:l inak a megválasztását és azok 
tapinta tos alkalmazását kivá nja tőlük . Szól el vallá~os hivőhöz 
8 öntuda tra buzditja. és a lelkiismeret szabadságának szent és 
lateni Jog(lr/;l figyelmezteti. Egy valód i gyöngyszem az emberi 
nyelvezetben, mélységes tartalmu közmondás a közhasználat
ban. Szépsége és gazdag tartalma a nnál inkább kitűnik, minél 
löbbet gondolkozunk fölötte. 

Kihal ez el mondat az emberi munka minden mezejére s 
EI társadalom minden osztályára . Mindenütt egy nagy és szent 
jog blrlokábe helyezi az emberI. Mindenütt szabadságot ad az 
élet, tl munka és fl létör! folytettott küzdelem jónak és helyes
nek tartott iránye megkeresésére ' és fl célhoz vezető legjobb 
útak követésére. Mindenütt f lZ embert visszaadja önmagának 
lj feljogl)silja a gond,olalszabadságra. De nem csak jogot ad az 
e lapig, hanem köte lességeket is ír e l ő nkbe . Egy nagy paran
csola t az, tlmely éppen olyan kö telező reánk nézve, mint akár 
II I:lzeretet parancsola ta. 

Azonban sokan, am ig készséggel elismerik az a lapige ér
vényel!~ égé l lj tlZ á lta la adoll jogot és kötelességet a tudomá ny
bem, mClvé:;zetben, iparban, kereskedelemben, földmivelésben 
II tlZ rnberi munka és törekvés más területein: add ig kétségbe 
vonják 6z1 ti vallási és egyházi életben, Úgy gondolkoznak, 
hogya vflllál:l és egyháZ olYtln zárt terülel. hova az emberi 
józan '8Z lámptijá t bevinni nem lehet s nem szabad. mer! az t 
az Islen lellte világosi Ua meg, hogy itt a tekintély és hagyomány 
e lő tt sak meghódoini lehel, hogy ill nem vizsgá lódni, kutatni 

II eiméIIt dni, hanem cSBk hinni és engedelmeskedni kell. 
p dig a szabad vizsgálódá' és ezzel együtt a hitszabad

ság zent jogát nem kisebb törvénykönyvben. mint a bibliában 
láljuk becildt · Iyezv s aki ezt törvénybe ildatta: az éppen maga 
Pál apostol volt: • Mindent megpróbáljatok: ami jó, azt meg
tartsátok" . 

• 

Sziv s'n \ismerjük, hogy vannak I'IZ emberi léleknek 
lilltos m Iys IP I, ahová az emb ri gondolat nem ér le s az ér

lámpilJn fl in világlthat be. Szivesen elismerjük, hogy ti 

• 

• 
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. vallásnak vannak 'rejtet! útjai, vannak titkos igazságai, 
ket a józan érlelem sem napvilágra nem hozhat, sem 
okoskodásaival el nem törölhet. Onként teremnek ezek . 
ben, mint a virágok a mezőben. A hitnek ezen virágai [step · 
titkos ihletésére hajtnak ki a szivből. Azonban ez nem azt lee 
lenti, hogy az Iste~ megbecsülhetetlen ajándékait emberi mó' 
don ne ápoljuk, ne gondozzuk és ne gyümölcsöztessük. lsten. 
ajándéka a hit is, de emberi gondozást és nevelést igényel. 
Éppen erre ad jogot és ir elő kötelességet Pál apostol a felol
vasott alapigében. Oh, ha a keresztények mindig lelkükben tar: 
tották volna az apostoli intést és figyelmentetést. Mennyi téves 
nézetnek, hamis irányzatnak állotta volna utját az a történelem 
folyamán. S mennyivel nemesebb és áldoltabb gyümölcsöket 
termett volna a keresztén y vallás az emberiség boldogitására I 
Hiszen soha senki szebben és tisztábban ki nem fejtette a val
lás és erkölcs igazságait, soha senki tisztábban meg nem jelölte 
az ember célját, hivatását, mint Jézus tette a szeretetről adott 
nagy parancsolalában, a hegyi beszéd örök igazságaiban vagy 
az istenországáról mondott gyönyörü példázataiban. Az emberi 
lélek titkos mélységeit tinta ki s az ott lappangó érzelmeket 
hozta világosságra. Oh, ha ezek megélésében, ezek köv~tésé
ben és gyakorlati megvalósitásában keresték volna mindig a 
keresztények a maguk hivatását I Minő más történelem állana 
ma a kereszténység háta mögött és minő más képel mutatna 
a keresztény emberiség lelki világ"\. 

. De mi történi? Az, hogya názáreti Jézus neve csak jelszó 
és lobogó lett, de szelleme elhalványult kövelői lelkében. Az, 
hogy tanitásainak megtarlása és követése helyett meddő viiat
kozások, aprólékos magyarázgatások és ferditések homályosi
tolták el azokat. Az, hogy a szeretet vallása a gyülőlet forrá
sává lelt s a testvériség evangéliuma a harcok és ellentétek 
tüzét élesztette fel. Alig telt el 300 esztendő a Mester halált! 
után s már többé nem az volt, akinek tanilványai ismerték. 
Igen világosnak és egyszerünek látszottak az evangélium vi· 
lágosságai. Azokat nem lehetett a mind inkább előtérbe nyo
muló hatalmi célokra felhasználni. Jöttek ezek helyébe a zsi
nati végzések, a pápai rendeletek, amelyek Jézus egyszerü ta
~itás~it ~.nnyira kiforgatták nemes egyszerüségükből, hogy azokra 
tobbe ralsmerni nem lehetett. Nem az volt többé a kérdés hogy 
mil tanilott Jézus, hanem az, hogy mil vé~zett II niceai va~y 

, 
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a konstantinápolyi zsinat: Nem az volt többé az igaz keresz
tén y, aki szerette Jézust és embertársait, aki alázatos. békes
ségre igyekvő, irgalmas volt, aki alázatos, aki éhezte és szom
juhozta az igazságot -s azért háboruságot szenvedett: hanem 
az, aki minden gondolkozás nélkül meghajolt a ha talom szava 
előtt s elfogadta azokat a mesterkélt hittételeket. amelyek egye
nesen kigunyolták a józan értelmet. 

Ha kérditek, hogy miképpen történhetlek meg ezek ? Úgy, 
hogy a gondolatot elfojtották, az értelmet elnémították, abibliát 
kivetlék a nép kezéből s ez által a lelki élet fejlődésének útját 
állották. Akkor nem hangzott az egyházakban az apostoli inte
lem és figyelmeztetés: "Mindent megpróbáljatok s ami jó, az't 
megtartsátok ". 

Igy született meg Jézus istenségének a tana, me ly szerint 
a szelid és alázatos fiut, aki mindent az Atyá tól kért és kapott, 
aki még a jó . nevezetet is elutasitotta magát91. egynek tekin
tették az örökkévaló Istennel. Igy született meg az eredeti bűn 
tana, amely az lsten képére és hasonla tosságára teremtett s a 

, lelki tökéletességre hivott embert a pokol és ká rhozat gyerme
kévé tette, [gy változott át Jézusnak a szellemi szabadságra 

. alapitott vallása a szolgaság vallásává. Hiában zörgetlék meg 
egyesek a szolgaság súlyos bilincseít; hiában hiva tkoztak az 
evangéliumban biztositott gondolatszabadság jogára : szavukat 
vagy a máglya füstje, vagy a bakó pallósa fojtotta el. Termé
ketlen mezővé lett az evangéliumi szép vallás, mert a gondo
latszabadság áldott napja nem világította és nem melegitette fel. 

. * * 
* 

-
Ebből a súlyos válságból , a kereszténységet kiemelni; az 

, embert és a vallást egymással ismét összhangba hozni; az el
tiport jogokat újra kivívni s az apostoli parancsolatot halottai
föltámasztani : ez volt igazi célja a hiljavitásnak. A hitjavitás
nak. ezen az ' utján a legtovább mentünk mi unitáriusok. amidőn 
éppen az apostoli intést irva lobogónkra, a tiszta értelem jogait 
bizlositottuk a vallásban is. Bár ezért sokféle gyanusitást kellett 
elszenvednünk, sokféle vádnak kellett kitennünk liszt a és egy-, 
szerü vallásunkat: még sem volt semmi okunk megbánni. hogy 
a ,szabadSágban megálloltunk. . Tegyük fel azért nyiltan a kér
dést: ArlgU-e' a gonc\olatszf\bac\ság a vallásnak? Amiért sokféle 
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visszaélést megszüntetett ; amiért a hagyományok bilincseit Szét
törte; á miért a vakbuzgóság homályaiba bevilágitolt; amiért az 
evangélium igazságait kereste s a konkolyt pusztitani igyeke
zett: kárt tett-e ez által az igaz hitben? Ellenkezőleg, megsza
baditolta azt sok ' százados börtönéből. A külsőségek vallása 
helyett helyreállitotta a szellemi vallást. A képmutatás helyébe 
tette az őszinteséget. A szertarlások vallása helyébe a "lélek és 
élef" vallását. A felekezeti gyülölködés helyébe a szeretetet. A 
lelki sötétség helyébe a világosságol. A vallást visszaadta az 
embernek. Többé nem kivánja a vallás, hogy emberi méltósá
gunkat levetkőzzük, hogya vallás megcsontosodott igazságaiért 
állandó harcot folyta"ssunk a tudománnyal. Ez a vallás nem fél 
a haladás és felvilágosodás áldásaitól, hanem azokat is a maga 
javára tudja forditani. Nem fél a váltakozó korok elevenitő 
szellemétől, mert erős kősziklára: az isteni kijelentésre és az 
emberi lélekre van felépitve. . . 

Igaz, hogyagondolatszabadság . nagy felelősséggel jár. 
Vissza is lehet élni vele, minthogy sokan vissza éltek a mult
ban s még íöbben visszaélnek a jelenben. Ahol a szabadság 
szabadosságba megy át; ahol az önző, ' kevély, gőgös és elbi
zakodott emberi érlelem csalha tatlanságot tulajdoni! magának; 
ahol mindent eldob, amit végességével fel nem foghat; ahol él 

konkollyal együtt a tiszta buzát is ki akarja tépni; ahol Isten 
beszédével száll szembe: ott mindenütt visszaélnek . vele. Visz
szaélnek manapság sokan, akik az egyes felekézeties vissza
élések miatt a vallás ellen indítanak írt ó háboru t. Visszaélnek . . 

azok a ' keleti szomszédok, akik az em berek által elkÖvetett hi
bák miatt az Isten ellen ' küzdenek. Ez már nem az a gondolat
szabadság, melyre az apostol feljogositott. Éppen olyan túlzás 
és elfogultság, mint a vallási vakbuzgóság . 

Eme két szélsőség között mi keressGk meg az igaz útat. 
melyaz életre viszen. Figyeljünk állandóan az . apostoli figyel
meztetésre: "Mindent megpróbáljatok: ami jó, azt megtartsátok ", 
mert ez nemcsak jogot ' ad nekünk, himem kötelességet is ir 
előnkbe: azt a jogot adja, hogy keressük rendületlenül az igaz
ságot, de azt a kötelességet, hogy ha megtaláltuk, legyünk hi-
vek hozzá mindhalálig. Ámen. . 

• Vári Albert, 

• 

• 

• 
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ember ékessége· '"t:.i15 ,G,<§.t,.. .. , 
,J} ,/ ..... f' • -. ,.~- ,--, 

"Ekesitsd csak felmagada'f f~nnYcl és ' " .... 
méltósággal. r-uházd fel magadat dicsé· 
séggel és fenséggel". Jób XL. 5, 

, 

, Alapigénknek szavai, mint isteni intés, figyelmeztetés -
hangzottak hajdan s hangzanak ' ma. 

A kegyes életű Jóbhoz szólott hajdan e szavakban Isten , 
hogy ébredjen tudatára emberi méltóságának s ez által irányitsa 
embertestvérei életét, cselekedeteit; fokozza a jót. a szépet, a 
hasznosat ; fékezze meg, ir/sa ki a bűnt. a gonoszságot. 

Szól ma hozzánk, nem egyesekhez, nem kiválasztot· ' 
takhoz, hanem a földkgr.ekségén __ tÜ&~ rriáifélezer mill ió ember
hez, hogy;;:':';é~b:::r-:-ed-:iJ~'u~' n~k--Öntudatra, emelkedjünk emE~~i ~éltósá-
'g~nk magaslatára. . 

Másfélezer millió ember! Kinek testalkata, arcvonása , szel
lemi és jellembeli tehetsége ' ugya nannyi féle hallja ma az 
egyöntetü cselekvésre az isteni felhivás szavát: .. Ékesitsd fel 

. magadat méltósággal !" _ Azzal a méltóságga b, mely emberi ne
vezetére méltóvá s valóban az összes teremtmények koronájává 
és lste.n gyermekévé teszi az embert. 

.~ól .. megiegye?zi.ik. . k~resztény .. afiai, .. hogy. ~zen .méltóság 
_al~tt ~e[TI_.~J8ng9t,_ !f1~gs?erz~tt .dicsőséget, emberlestvéreinktől 
megkülönboztető kitüntetést értünk, mert jóllehet az érdemren
dek jelvényei, melyek komoly politikusok mellén ékeskednek, 
8 vitézségnek a kitüntetései a katonának mellén, . a költő babér
koszoruja, a király koronája, mind szépek, micit a dicsőség
nek, a rangnak külső jelvényei, de nem azok a <Irága kincsek, 
melyek nemcsak külsőleg, de bensőleg, nemcsak látszólagosan, 

' hanem 'valóban, a szó magasabb értelmében ékesitik az em
bert ~ élmelyek ' me~ is I;ldjákem beTi méltóságiIlt! 
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Az emberi méltóság valódi ékességei, drága kincsei: a 
szeretet, alázatosság, áldozatkészség, hithüség s az ezen szel
lemi kincseken alapuló erkölcsi törvény . Csak ezekkel, ezeknek 
birtokában ember az ember. 

De mintha ellenvetéseket hallanék némelyek ilyen nyilat
kozatában: Amióta Jób hallotta az isteni intést, azóta évezre---- _... -
dek viharja zúgott át az emberiség felett. Népek és nemzetek 
milliói futották be dicsőségesen, vagy szégyenérzeltel földi élet
pályájukat. Hata lm "ls nemzetek semmisültek meg s mások emel
kedtek felszinre a folyton iródó történelem keretében. 

Szeretik úgy mondani, hogy azóta szelidültek az erkölcsök, -- .-
művelődött az értelem. tisztább, világosabb lelt a hit! 

De kérdem én : Ha szelidültek az erkölcsök, megszüntek-e 
a gyilkosságok ? Ha művelődött az értelem: megszűnt a testvér
gyülöiség? Ha ti sztultabb lelt a hit: Imádják-e lélekben és igaz
sá gban az Istent? 

Mindezekre maga az élet mondja hangos, éles kiáltással 
a szomoru igazságot : nem és nem ! Megdöbbentő az embert 
megbélyegző állapot ez a mai felvilágosodott kornak nevezett 
i dőbe n épen ezért mindenkinek, de különösen a kifogással 
é l őknek mondom az isteni intést : "Ékesitsd fel magadat méltó
ságga l ", a szeretet, az alázatosság, az áldozatkészség, a hit
hűség ékes díszeivel. 

Magam is elismerem s hirdetem is: Nagy az ember, Isten 
~. • -' __ o _. - _. -

képét viseli! Alkotásaiban, ta lálmányaiban kiszámíthatatlan 
gyorsasággal halad előre! A föld, a viz, a levegő, a magasság 
és mélység s ezeknek őserő i mind az ember szolgálatában ál
lanak! Az értelem világa, tündöklő fényével vezeti magas cél
jának elérésében. A hit drága kicseivel gazdagítja s erősiti a 
sors szenvedéseiben meggyötört szivel! A faji, a nemzeti érzés 
hatalmas ereje, még a mélta tlan szenvedések keserü fájdalmait 
is enyhiti ! Oh mennyi kiváló, drága tulajdon, mennyi megbe
csülhetetlen kincs van az emberek birtokában I Az emberek 
lelkében ott vannak a drága kincsek, mint a bányának mélyén 
a termésarany! Csak felkutatni , felszinre hozni s azután érté
kesiteni kell azokat l 

De úgy látom, úgy tapasztalom, hogy az emberiségnek 
nagyobb része hanyag, gondatlan , rossz bányász l Ott hagyja 
lelkének mélyén a drága kincseket, nem hozza életre, .nem ér
tékesíti az erényeket a jó cselekedetek gyakorlásában. Embe-



, 
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rek I Ti hanyag, li rossz bányászok, kik lelketek drága kincseit 
n"em tudjátok vagy ami még rosszabb, nem akarjátok érté

'kesiler'lí, halljátok meg, de ' értsétek is meg az igét: Ékesitsd fel 
magadat méltósággall 

Az ember! úgy képzelem, mint a természet elemeit! 
, A természet. elemeiben kiszámilhatatlan, elképzelhetetlen 

. őserő van, mely alkot és épit, avagy rombol és pusztit aszerint 
amint korlátok közt, megfékezett minőségében, vagy szabado~ 

, a maga féktelenségében működik. 
Az emberben szintén sok erő és erőt megsokszorositó ér-

, telem, tehetség van s ezen erőtö meg együttvéve a maga ösz
szeségében a polgári . és erkölcsi törvények keretében -
teszi az embert a mind!.,nsé.fL É,9rQJ14iává , vagy a törvények 
megkerülésével. megszegésével a _mjncf.!:!.!1sé9 salakitjv4! Vagyis 
a törvények keretében becsületes, törekvő munkával az ember 
alkot és épit, ' egyéni és társadalmi jólléte! teremt, vallási és 
nemzeti fejlődésnek úttörője s ezen munkájában erkölcsi értéke 
nő, fejlődik s áflandóan értékesiti magát az emberi méltósággal. , 

.A munka pedig" sz!Llllli:llan," amely.az "emberre vár. A csa-
o 40' 

lád, a társadalom, a nemzet, a haza mind-mind követelé-
sekkel. jogos követelésekkel állanak előnkbe. De sajnos, nagyon 
sokan vannak embertestvéreink között, kiket ezen követelések 
hidegen hagynak s ennek következtében lesznek részvétlenek, 
sőt nemcsak, hanem lesznek a családi' élet boldogságának a 
feldúlói, a társadalmi élet fejlődését megakadályozó, folyton 

• 

. , rágódó férgei; a · vallási élet szentségének lábbal liprói, a nem-

, 

' , - . 

zeti ideális eszméknek "kigunyolói, szóval lesznek a mindenség 
salakjává I ' -

Épen azok ezek, kik nincsenek emberi méltóságuk magas
latán, nincsenek emberi hivatásuk tudatában. E tudatlanság 
következtében aztán azt hiszik, hogy nekik elég annyi\' dol-

...... __ ... ___ _ _ -...._. _.- . - .••• • • *. °'0 

gozni, ami a család anriyagi megélhetését napról-napra bizto
~Ui: _~l?:r; , -~~eK.ti1l . rehe(A:.kÖz~y: lehet -;~~~élybe; a' haza, ' 
a nemzet, szólhat az egyháznak harangja, nem engednek hívó 
szavának, nem sietnek lelkűk megerősitésére, vallásos hitük ki
elégitésére a szent hajlékba. 

. Szomoman tapasztalom, hogy kicsiny egyházunkban is 
többen, ' sokan vannak, kik nem akarják meghallani egyházunk 
segéh.kiáltásál. Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy egyhá"zunk 
az imYf!giak dolgában , iien szomoru helyzetben van. Ug,y áll 
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ma, mint az öreg szülö, ki gyermekei neveltetésére mIndeni rel
áldozott. Apai örökségét gonosz szivü emberek elrabolták, ru
hái megrongyolódtak s keservesen érzi az idő viszontagságait 
s túri a gonosz érzésü, a rossz emberek kigunyoló megjegyzé
seit. Még csak szive ép, szive a ' régi, de már az is csordultig 
keserüséggel s mégis mindig inti, figyelmezteti · gyermekeit sze-
retetre, becsületes életre. . 

Egyházunk vezetősége már régen hordoztatja a véres kar
dot egyházközségeinkben. de az eredmény kevés, nagyon ke· 
vés. Szeretném odakiáltani minden unitárius embertestvérem 
fülébe: Ékesitsd fel · magadat emberi méltósággal s jöjj segitsé
gére egyházunknak. a testiekben megtépászott, lerongyolódott 
édes anyának. 

Nem kell gazdagnak lenni, nagy vagyonnal, tőke pénzzel 
. rendelkezni. Elég, ha az emberi méltóság jelvényeivel : a sze
retet, a hithüség, nemes le lküség drága kincseivel rendelkezel 
s akkor biztosan meghallod esdő szavát s teljesited kérését a 
sokat szenvedett édes anyának egyházunknak. 

Ha fel tudnánk emelkedni egy olyan magaslatra, melyről 
beláthatnánk az egész világ embereinek szivébe, elszőrnyedve 
látnók, hogy mennyire szegények az emberek le lki kiJJcsekben 
s mennyire szüksége volna mindenkine k, hogy felékesits'e ma
gát az emberi méltóság ékességeivel. 

Látom, szomoruan látom az emberi méltóságnak lesülye
dését társadalmi, egyházi és nemzeti é letünkben egyaránt. 

Vagy ta lán az emberi méltóság ékességei azok a horribi
lis sikkasztások, melyekkel közé letünkben találkozunk? Azok 
a rabló feltünések, melyek veszélyeztetik · ugy az élet, mint a 
vagyon biztonságot? Vagy, ha tovább megyünk a gonoszság
nak, az emberi gyarlóságnak pokol birodalmában, nem látjuk-e 
csoportosan dőzsölni az esküszegőt, az eskü szentségének ki
gunyolóját, a csalót, a hitszegőt? 

Nem látjuk-e nagyon gyakran a gyermekeitől elhagyott 
édes anyát, a megcsalt barátot, akigunyolt jóltevőt? Hányszor, 
de hányszor kénytelenek vagyunk türni az igazságtalanságot, a 
megvetést. a megaláztatást elveinkért. fajunkért I Ezeknek lát
tára megdöbbenve, visszafojtott, néma, keser ü fájdalommal só
hajtunk fel a görög bölccsel: "Tenger a nyomor, baj, gond és 
szen vedés, mindenütt gonoszság ütötte fel fejé t, az igazságos
ság és szégyenérzet ill hagyta a földet n. 

• 
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I<er, Testvéreim I A baj nagy, a baj re ttenetesen nagy I Az 
emberi méltóság éle thajója sülyedez, má r-má r elm erüléssel fe
nyegeti Föl tehá t a megmentő , az épitő munkára I Föl tettre, 
nemes cselekedetre, amig nem késő I Á lljon minden ember a ' 
maga posztj á_~a s _ t.el.i~sj t~_ ltQt,e l~sségé! _ azemoeri ' -méltóság 
lWfóJtfriikmegmentésében, Vegyük igénybe az e mberi méltó
Sag "ékess'égeinek drága kincseit: a szerete t, a lázatosság, á ldo
za tkészség, hith űsége !. 

Föl ke ll rázni I Föl ke ll villa nyozni az emberiség öntuda
tá t, ~eg'l{élré~i"eíni vele:" hőgy ri élti magasabb hiva tása,élet
fela da la va n, nel,i a lkoini, munká lkodni kell nemcsa k önma-

, gáérl , szű kebb családjáér!, de munká lkodni kell az egy ház, a 
nemzet, /'IZ emberiség j övőjének érdekében is s mindaddig, mi g 
ezen kötelességeinek eleget nem teszen emberi nevezelének 
mélta tla n viselóje, 

Ha ' tudná m, ha te hetném, szerelném bekiá llani a nagy 
világ rádiójá ba, az emberi milliók fülé be: 

, 

"Ékesitsd fel magada t embe ri méltósággal" , Ámen, 

• 

, 

Nagy Béla, 
segesvtíri unilúriu s 1(~ l k t' sz, 

EgyháZi beszéd, 
Al"pge: Má r/, X. 23, "Nehezen mennek be tlZ lsten 0'

szágiiba. "kiknek gazdBstÍguk vu,, " , 
, 

Ebbe a mi szegény és boldogta la n világunkba olya n kel
letlenül hangzana k ezek a szava l<. A mi a kara tla nul is á tfor
málódotl gondola tvilágunkna k Jézus gazdasá~ politil,ájá nak , 

ilyen tömören megfogalmazott té telei olyanok, mint vala mi kö
vek, melyeket az evangéliumok vasárnapról, vasárnapra reánk 
dobáln",", Es ezeknek ti köveknek a dobása fáj, Fáj először 
azért, mert érezzük, hogy va n bennük vala mi klasszikus, ma
rada ndó, kemény igazság és fáj, mert képtelenek vagyunk ön
zetlenül , önfeledten elemezni a rejtett igazságot, mer! nincs bá
torságunk belenézni ennek az igazságna k tiszta tükörébe, Pe
dig igazán jó vohía testü'nk mellett hiuságra szokta tni szellemi, 
lolki valónkat is , 

, 
, , , 
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Az a gazdag ifju, kinek szomoruság ülte a·rcáról olvasta 
le azt az igazságot Jézus, talán csak egyet sajnált. Azt, hogy 
amennyiben Jézus tanácsát megfogadja, mindenét el kell hogy 
adja. Nekünk, mai korban élő szegény gazdagoknak, e kijelen
tés kétszeres bánatot és kétszeres fájdalmat okoz. Fájlaljuk 
először azt, hogy szegények vagyunk, hogy nincsen . gazdagsá
gunk, azt, hogy az emberiség 75%-ával egyetemben tengődünk 
egyik napról a másikra, nélkülözünk, kinlódunk, pedig élhetőbb 
életlehetőségeket sej tünk és hiszünk. És másodszor fájlaljuk az f, 
hogy szegéiwségünk ellenére is nagyon messze állunk az lsten 
országa kapujától. Messze, mert szegénységünk mellett nincsen 
meg az a lelkeknek békét és összhangot adó tiszta boldogság, 
melyet legalább az istenországa árnyékának nevezhetnénk. 

E két fájdalom közül azonban a jelenben valljuk meg 
őszintén az elsőt vesszük inkább észre. Az első fájdalom 
legközvetlenebbül érinti életünk gyöke~ét, mint a másik. Az a 
meggyőződése a világnak, hogyha szép, igaz, Isten szive sze
rint való életet akarunk élni, először szükséges az, hogy tisztán 
csak éljünk, létezzünk. Szükség az, hogy megteremtsük a min
dennapi élethez feltétlenül szükséges kellékeket s aztán ezek
nek a létezést biztositó dolgoknak a birtokában majd ráérünk . 
gondolkozni azon, hogy hogyan is lehetne szebb, jobb. békes
ségesebb é letet élni. Erre az életre azonban csak akkor gon
dolhatunk, amikor már aránylag teljes biztonságban érezzük 
magunkat. 

Igy gondolkozott az emberiség jó nagyrésze nagyon rég 
óta s igy gondolkozik ma is. Ezt a gondolkozás t a pillanatnyi 
helyzet és valóság mindig maradéktalanul igazolta. Az a va
lami, ami az emberiség lelkét, benső életét akarta ·formálni: a 
vallás éppen azért az emberiség legtöbbjénél csak olyan kul
logó szerepet kapott. Csak arra volt jó, hogy az emberiség 
munkaszüneteiben a különböző, egyéni képzeletek vásznára 
képeket vetitsen s foglalkoztassa azt a lelki hajlandóságot, ame
lyet eltitkolni, vagy megölni, az ember ~ohasem tudott. 

A pillanatnyi valóság ma is azt látszik bizonyitani, hogy 
minden olyan törekvés, mely az anyagi állapotok tekintetbe 
vétele nélkül próbálja az emberiség felépitését munkálni, csak 
ábrándozás és üres álmodás. És ennek a bizonyitasnak 'Pill~
natnyilag .teljesen igazat is adhatunk. JózanOtI .gondolkozó em
ber ma arra kell gondoljon, hogya szegénységbe, a nyomoru-

• 
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ságba jutott embert jobb gazdasági intézkedésekkel meg kell 
menteni a létezésnek. De az időszerü nyomoruság és e nyo
moruságban szükségszerüen előtérbe nyomuló anyagi intézke
dés nem szabad, hogy a keresztény gondola tot teljesen meg
ölje s a létezés a nyagi felté te lét, mint ez "egy szükséges dol
got" emlegesse. 
. Bármennyire meg vagyunk győződve a rról. hogya mai 

helyzetet nem a templomok ha rangja, nem az imádság és nem a 
zsoltár éneklés javilja meg, nem engedhetjük, hogy é letünkből 
a keresztény szempont, a vallásos szempont megsem misüljön. 

Ilyen időkben, amellett, hogy gyorsan segiteni akarunk , 
forditsunk gondot a rra is, hogya bajok okai t, a lé trejött hely
zet magyarázatát keressük. Amikor a lé tezéshez szükséges gaz
dasági javak felté tIenségében hiszünk, próbáljuk meg megér-

. ten i Jézus igazságának szellemét s azt a veszedelmet, amit az 
lstenországa megértése szempontj ából a gazdasági, a nyagi ér
tékek jelentenek. 

Egy nem é l ő társa da lom-filozófu s (L. P. Jacus) a civili
záció legnagyobb nyomoruságát abban lá tja, hogy az emberi
ség anyagi, gazdasági haladása messze tulszárnya lja az er
kölcsi fejlődés t. Különösen igaz ez, ha a történele mben vissza
megyünk 17 éve t s megállunk 1914-ben, a mikor a világ ta lán 
a leggazdaga bb volt. A háboru e l ő tti 50 esz tendő alatt a föld 
nemzelei, népei ha ta lmas gazdagságra le \lek szeri a né lkül, hogy 
megfele lő arányban bölcsekké, igazabbakká le ttek voln a. Ped ig 
a fe lha lmozolt, bonyolult földi érték több körültekinlésl, mélyebb 
bölcsességel és e Ifogula tIanabb igazságosságot köveie it. Az em
beriségel a gazdasági javak ha lmaza le lkileg készülellenül la · 
lálta . Nem ludták miképpe n keze ljék, nem ludlák mikén I lehe
lik azl áldásossá és ne m gondolta k a rra sem, hogy az legalább 
ártalmassá ne váljék. Eme e l őha ladásnak ilyen nyomoruságos 
aránytalansága végre is azl eredményezle , hogy Európa s ké
sőbb majdnem az egész világ háboru ba lört ki. A gazdag 
nemzelek és népek megfele l ő lé leka lka l hiányába n szinte kő
vetkezelesen háborus, ha rcias é rzelmeke l táplá ltak. A nemze tek 
életé n .belül megkezdődtek az osztályharcok, a küzdelmek sze- . 
gény és gazdagok közölt. Ezek a belső viszálykodások mindig 
a vagyon kérdéseivel kapcsola tba n á lla na k e l ő . Az a sok gaz
dasági jó, amil a népek nem ludnak felemészteni, kitünő me
legágyul szolgál a biza lma tlanság, a rosszakarat, irigység, el-
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lenségeskedés szura töviseinek. A gazdag folyton abban a 'rel: . 
tegésben él. hogy a szegény az ő vagyonára vágyik. A sze
gény minden gondolata megett az a gyülölséggel párosult féle
lem áll, mely attól remeg, hogya gazdag még jobban elszeretné 
nyomni őt. Hogy vajjon ezek a rettegések, előitéletek-e? A 
tény az, hogy lé teznek. 

Az elmult háboru ban talán Szerbia és Montenegro kivé
telével. mind a gazdag nemzetek harcoltak. bebizonyitva ezze
a jézusi igazságo t, hogy a gazdagság a jóra vezető uton nagy 
akadály lehe t. Nagy akadály, különösen ha nem tudjuk meg
felelő hozzáértéssel és jóakarattal ugy felhasználni, hogy ez 
igazá n ja vunkra szolgáljon. 

A tudom á ny sorozatos felfedezései utá n fellendült indus
trializmus, gépk ultura sokak lelkében azt a reményt segitették 
éle tre, mellyel remélni mert~k azt, hogy az állatias munkát' 
végző emberek fe lszabad ulása egy jobb, egészségesebb társa- o 
da lm a t teremt. Azt hitték, hogy a szén, gőz, villany és más ter-

• 

mésze ti erők felhasználásáva l gyorsabbá vált közlekedés a 
ne mzetek és nemzetek közötti kereskedelmet, összeköttetést tar-
tósabbá és á llandóbbá teszi és ezáltal módot szolgáltat a nem-
zele k egymáshoz való közeledésére, melynek lassan a béke 
lesz a gyümölcse. Nem az történt. Szomoruan kell megállapít
suk ma, hogy mi nem béke izü gyü mölcsöket fogyasztunk. 

Az a folya mat, mely az emberiséget akkora nagy vagyon
hoz juttatta, már csak azzal is, hogy elfoglalta az emberek ösz
töneit és tevékenykedését, a béke gondolatát érlelte, de ez csak 
a folya mat, mert amikor a vagyon eredményképpen előállott, 
olyan lélek tani átváltozásokat vii! véghez az - emberekben, 
ame lynek szomoru következménye lett az egymásra való irigy
ség, féltékenység s minden olyan gyümölcs, melyet Pál apostQI 
a lélek gyümölcseivel szemben, a test gyümölcseinek nevez. 

Nincs szükség arra, hogya háboru utáni időkről beszél
jünk. Az történi, aminek a világ gazdasági és politikai nézetei
nek megfelelően történnie kellett. Az em beriség jó részét a há
boru, mini egy csunya belegség az ágyba veri e és egy néhány 
évig, mig egymás sebeinek bekölözéseivel voltunk elfoglalva, 
csak fájd alma i éreztünk. Azután annyira gyógyultunk, hogy be
legágyunkból felkellünk. A háboru tanuságait leszűrő emberiség 
mosl igen szép dolgokra határozia el magát s az emberi bol
dogulást munkáJó lervek egymásulán következtek. Gondoljunk 
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csak a világbékét célzó és egy néhány évvel ezelőtt oly diva-
los tervekre . . 

. ' S most , a mikor öntuda tosa bba n é lnénk, a mikor sok esz-
tendők után ujra jámi próbálunk, a nemzetek most veszik csak 
igazá n észre, hogy a há boru okozta betegség, fájdalom meny
nyire legyengite tte őke t. Csak most kezdik észrevenni, hogy a 
1 ~lke tlenül ütött sebeken keresztül milyen borzasztó volt a vér
veszteség, amit gazdaságilag, de á lta lánosa n szenvedtünk. Ez 
a gyengeségi tünet egy rövid esztendő a la lt az egész világot 
bejárta s majdnem minden nemzet a nyomoruságok mély pont
jait érte el az e lmult té len s ká bula tá ba n s vérszegénységében 
ma is a reményte lenségek sehová se vivő lépcsőin á llunk. 

Mint minden történe lmi eseménynek. ugy az elmult évek
nek is meg van a maguk beszédes ta nuságuk. És ugy lá tszik. 
mintha az emberiség önmagátó l ta nulna. Ugy lá tszik, hogy most 
a szegénység közepette bennünk több ha ja ndóság va n érté
kelni a szelle mi és le lki javaka t. A közös nyomoruság a gaz
dagol köze le bb viszi a szegényhez, a szegényi a gazdaghoz. 
Egyformá n pa naszol mindake llő és egyformán érl e l őd i k minda
ke ltő lelkében a meggyőződés, hogy a vagyonna k önmagába n 
nincs érléke és é rle lme, különösen a kkor, ha ann a k e loszlásál 
és feldolgozásál a né lkül csiná ljuk meg, hogy lekin ieibe vegyük 
az embert magát, a z embert, ki löbb, mint pusztá n csak gaz· 
dasági értékek termelője és e lfogyaszlója . 

A be legségből egy kincs lázba n lá bbadozó emberiség 
mosl le ludj a vonni ezl a la nuságo l, hogy. eddig a világon és 
maga körül mi l}dent meglá loll, mindenhez hozzányulI, mindent 
megvállozta loll , mindeni á tformá lt, de elfe lejlelle önmagál meg
változiaini. 

Tervei mindig volfa k s most is van nak. pedig egy jobb, 
egy igazabb é lethez, a z Islen országá hoz nem tervek szüksé
gesek, hanem emberek. Jóaka ra lu, békés, Jézusi emberek. 

Lehet, hogya ma i kinos gazdasági nyomoruságon nem 
tudunk a vallásos lelkülel erejével segiteni, de lega lább most 
meg kellene érlse az e mberiség, hogy eddigi okoskodása a ha lá l 
felé és nem az élet felé vitte. Ahhoz, hogy az Isten országát 
megépilsük, szükséges a liszta lelkület, a szent, a nagy és isteni 
dolgoka t soha szem elő l ne m tévesztő be lá tás és csak azutáp 
foghatunIs. hozzá gazdasági értékek termeléséhez, melyek léte
zésünket biztositsá k !s eszközül szolgálna k nemes törekvéseink· 
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ben. Ha megint készületlen lélekkel halmozunk ősszé vagyó-- . 
noka t, ha megint isteni elgondolás nélkül gazdagodnak a nem-
zetek, akkor a vagyon, a földi jó tehe tetlenségi ereje ujra a 
földre ront s Siszifusz átkos sorsa kikerülhetetlen. 

Az elmult esztendők tapaszta lásána k könyvét a Jézus igaz
ságána k világán ál üdvös lesz olvasni. Ámen. 

• Fikker János, 
kövendi lelkész. 

Egyházi beszéd. 
(Jubile umra). 

I. Tim. 6. r. 10-11. 

Korunk gyermeke e légedellen. Lelke beteg. Belső békéről, 
lelki nyugalomról szólni sem lehet, pedig a tudomá ny haladá
sából arra kellene, hogy köve tkeztessünk, hogy az ember a sok 
ta lá lmányt, újilást, felfedezést annyira az ember érdekében, 
javára használja . hogy mindenki boldognak vallja magál. Mégis 
mit hallunk, mit lá tun k? A sok sóhaj t. pa naszt, e légedetlensé~ 

get. szegénységet, nyomort. Sorsával senki sincse n megelégedve. 
Mindig másra, mindig újabbra vágyunk. Ez a fo lytonos vágya
kozás, pihenést nem e nged, megállást nem hagy. Művelt. fe l
világosodo tt , előre haladott lsten gyerm eke az ember, de nem 
boldog, nem megelégedett. A hosszú évek nehéz küzdelme, 
véres veritékezése hoz ta lán jutalmul egy-egy . napo t, egy-egy 
órá t, melyben a be te ljesedett re mény, valóra vált óhajtás, vagy 
embertársaink e lismerése, előljáróink , egy barázdában küzdő, 
egy sző lőben munkáló társa ink megbecsülése, édes miéink 
szenvedésekben megpróbált mélységes szere te te mintha köze
lünkbe varázsolná az é le t igazi szépségét, megelégedésé t. nagy -
boldogságát. De a nap e ltű nik , az órák elrepü lnek s "boldog-
ságunk szép emlékeképen, rózsa fe lhők úsznak á t az égen" 
és mi ujból foly ta t juk az t az örök küzdelm et, melynek nem 
lesz vége soha. 

Igaz, hogy Teremtőnk már teremtésünk órájába n szent
irásunkban örök ' végrenddetként hagyá : "orcád veritékével 
egyed a te l,enyeredel", mikor azt is végrendeletü l tevé: "tölt
sélekbe a földet és hajtsátok birodalmatok alá és uralkodjatok 
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a tenger halaín, az ég madarain, a földön csu szó-mászó min
denféle állatokon". E végrendelet végrehajtva már. Valósitva. 
Az ember úr, hatalmas úr tengereken, tengerek alatt, égen, föl
dön, föld alatt s 'mégsem elégeciett, mégsem b,oldog, megállása, 
pihenése nincs. Mindenek fölött úr, de nem az önmaga fölött. 
És nem is lesz soha. Csak egy-egy nap. egy-egy rövid óra, 
amit a boldogságra nyerünk. Az élet egy fösvény zsugori. Az 
élet· szűkmarku, nehezen bocsátja rendelkezésünkre kincseit. 
És jól van igy. Megállana az é let, elveszitené a küzdelem a 
maga mélységes szépségét, varázsát, ha az ember könnyen 
vív ná ki boldogságát. , 

Érzés, gondolatvilágunkat a tökéletesség felé irányitotta 
Jézus, de oly magasan, oly távol van tőlünk e világ, hogy alig
alig tudjuk küzdelmes vívódásaink után megpillantani. Nagyon 
ritka pillanat az, melyben látunk megnyilatkozott egeket s azt 
a pillanatot is szívvérünk hullása hozza létre. A földtől nem 
tudunk, nem is akarünk, de nem is lehet megválnunk, hisz 
pornak szülöttei, por vagyunk. Ezt nem tudjuk, nem lehet fe
ledni. Fel-fel . csillámlik éltünk vonalán, hogy "Isten életnek 
lehelletét lehelte belé, hogy legyen élő lélekké". Ezzel az 
éló lélekkel kutatja és keresi is helyét e nagy mindenben az 
ember, de nem igen találja, nyugvó pontra nem jul. Nagy lel
kek, példaadók útat mutatnak, célt jelölnek, de az ember föld-

, höz kötött, földiekért, földön él, küzd, szenved és hal. Az éle t 
zaja zúg körülöttünk s benne élünk, vele zúgunk mi is . EI nem 
szakithotjuk magunkl;ltaz élők világától. a küzdők sokaságától. 
Sokan próbálták s próbálják, de kevésnek sikerül legyőzni az 
élet örök kisértő elégedetlenségét. Jézus is viteték az ember 
örök elégedetlenségétől a pusztába, a templom párkányára, a 
hatalom magaslatára. Hátha ott egyedül a csendben, magány
ban, a templom magas kilátásában vagy a hatalom dicsőségé
ben, fényében fölleli a boldogságot, nyugalmat? Vele is ott' volt 

" ' mindenüt! az örök kisértő, szólott hozzá gúnyosan: .. változtasd 
a köveket kenyerekké, neked a uo m a megmutatott országok 
feletti hatalmat, ezeknek dicsőségét, csak imádj engemet, ugorj 
le a jeruzsálemi templom párkányáról, hisz lsten fia vagy," 

Jézus megfelelt: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
.' lsten igéjével. csak az Istent imádd és ne kisértsd őt" ... Kisérlő 

, ' 

távozz, eredj l" Elutasitá, elküldé és megállott rendület,lenül, de 
visszatért az 'élő világba, a küzdök közé, hogy példát adjon, 

• 
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útat mutassori, ösvényt jelöljön, Utána sokan. csaknem min
denki, nagyok és kicsinyek állanak sorba, Mindenkihez eljut, 
elérkezik, megjő a lét küzdelmei között, a mindennapi harcban 
a kisértő elégedetlenség, 

Ha a pusztába, ha a magányba ,megyünk, ha visszatérünk 
a zajgó ' élethez. velünk van az élet egyik legnagyobb kiséTtője, 
melyről az apos tol szól ' hozzánk felolvasott igénk ben : .. Minden 
rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván né
melyek eltévelyedtek a hittől és magukat által szegezték sok 
fájdalommal u, 

A kincs, a vagyon, a pénz ott, a közelében a földben, a 
levegőben, a melyek átváltoztatandók kenyerekké, mindennapi , 
é le tté, kényelemmé, országok feletti qatalommá, dicsőséggé, 
fénnyé. hírré, csak borulj le előlte. imádd ember. mert mindent 
ad, megsegít arra is, hogy leugorj a hihetetlenül magas jeruzsá~ 
lemi templom párkányáról. Ellen tudsz-e állni? Ember, van·e 
erőd szólni : .. Kisértő , eredj lU " Kisé rlő, távozz lU Vagy már az 
é let boldogságára segítő eszköz helye tt végcéllá telted s csak 
lá tn i, olvasni, pengetni a karod sóváran kiszáradt kebellel, el-

• 

tévelyedett szivvel, hol már a hitnek mustármagja sincs meg, 
csak az az által szegzett fájdalom" mely már csak csillogát lát. 
pengést ha ll , hideg érce t érint, pedig minden rossznak gyökere, 
bűnnek szü l ője, éle tnek kisértője, elégedetlenségnek okozója, 
sóhaj nak, panaszna k kiváltója. boldogságnak megrontója, tiszta 
szív elhomályositója , feh ér lélek befeketitője , igazság ledön!ője, 
békesség eltünte tője, szerete! megölője. A föld vélt boldogsága 
és üdve s hiánya, a föld nyomora , a lélek gyötrelme, a siker 
megölője, 

, Olvassátok el Jozsué könyvéből: Ákán a templom kincsé
ből magának ta rtot! egy babiloni köntöst, kétszáz ezüs! ciklust. 
egy a rany vesszőt. Megbűnhödött érte, Megkövezték, Megéget
ték. Józsefe t testvérei elad ták 20 ezüs! pé nzért. Jézust egyik ta-

, nitványa á rulta el 30 ezüst pénzért. A papok is a Jézus sirját 
őrző .. vitézeknek" sok pénzt adának, hogy mondják: .. az ő ta
nitvá nya i oda jövén, éjjel ellopták őt, amikor a luvlÍJ,l k " , Félel
mükben szétfutottak, olyanok lévén. mint a halál s Jézus em
léke, ta nitása él. Ananiás és Zafira eltagadták Ef köznek adandó 
pénz egy jó részé t. Utól érte büntetésü,k. Szégyenükben össze
estek, meghaltak. Fülöp, Macedonia hires királya, Görögország 
minden második emberét megvette, Vajjon nem azérl van-e 
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• 



, , 
• 
• , , 

, , 
, 

• , 

127 

anrtyi megvehető, megfizethető ember? Cirus mondá : '"Nincs 
oly magas vár. melyet arannyal terhelt szamár be ne vehetne". 
Procrustes, az attikai pásztor, rövid ágyat készitett s vendégeit, 
hogyelférjenek benne, fejükkel és lábukkal rövidebbé tette pén
zük ér!. ..Nérót borbélya figyelmeztette borotválás közben, hogy 
tegye el a pénzt, különben nem áll jót magáról. 

A ma gyermeke nem szól semmit. nem figyelmeztet , hanem 
lop. csal öl. A régi görögök. rómaiak halottaik szájába pénzt 
teltek. ma feltöri k a sirok~t, meglopják a halotta ka!. Miért rr.en
jünk a multhoz, mikor a jelen is szolgál sok példával. Jézus 
tudománya. tanítása még mindig nem hatotta át a lelkeket. Még 
mindig nincs levéve a keresztről. hová a pénznek sóvár átkos 

• 

gyötrelme juttatta. Az élet zajos vásárlerén minden eladó, csak 
jól fizető vevő kelL Minden megvehető, csak csillogó arany 
kell hozzá. Az erény, igazsag áru. Testvér testvért, szülő 
gyermekét. gyermek szülőjét, hitves hitvesét, barát barátjá t el
adja. Férj becsületét. nő ifju ártatlanságát bocsátja áruba. A 
nagy világégés alatt és után burjánzott fel annyirtl a pénz után 
való sóvárgás, hajsza, hogy feledi érte az ember a hitét, lsten 
és emberbecsülésI. tisztességet, beköti az igazság szemét, ki
gunyolja . az istenfélelme!. eladja vallását. kierőszakolja a sze
retetet, arcul üti a békességes türésl. tövis koszorul nyom a 
szelid ség fejébe. 

Mikor fog megtisztulni, észretérni az ember és fogja meg
szivlelni, hogy mily . nagy fájdalommal szegeztetnek át a kap
zsik, kincsvágyók, fösvények, tolvajok, gyilkosok? Csak akkor, 
ha eszükbe veszik, hogy "nem ezekben van az é letünk". 
Ha belátják, hogy az ember Isten gyermeke, s meghallgat
juk, követjük az apostoli intést: .De le, óh Istennek gyer
meke, ezeket kerüld, ha nem kövesd az igazságot, az istenfélel
met, hitet, szeretetet, békességes tűrésI. szelidséget" . 

A szép és boldog élet feltételei vannak ez igékben letéve. 
Az igaz ember feladatai vannak megjelölve. Nemcsak a kivá
lasztottakhoz szól, hanem mindnyájunkat gondolkozásra hív. 
Minden ember Isten gyermeke, de nem mindenki érzi és éli 
az isienfiuságot. Örálló helyek vannak s az őrálló helyeken 
próféta ajkáról állandóan hangzanak a figyelmeztető, jóra intő 
szavak: "Térjetek meg és veszitek a lélek ajándékát" és ez az 
ajándék megnyitja lelki szemeiteket, hogy lássa lok be az élei 
Ilsgy munkáiba, műhelyeibe, magasságaiba és mélységeibe. 

• -
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Lássuk a tisztult lelki országot, mely nem e világbó1 való és 
, lássuk a földet, . melyen 'küzdenünk kell a tiszta élet megnye~ 

réséért s mindenütt, keressük az igazságaI. Ne kérdezzük Pilá
tussal: »mi az igazság 7" tudva jól, hogy meghatározása 
erőnk fölött · való. Azt megérezve, megélnünk kötelességünk. 
Hiszen ha látunk tehetetlen öregeket, kiket gyermekeik odaadó 
ünfeláldozó gonddal támogatnak, ápolgalnak, szivünk dobban 
és helybenhagyóan szól: ei az igaZság. HE! látjuk; hogy az 
élet fáradalmaitől' összeesett em ber! - felemelik, elhelyezik nyu-
galmat adó födél alá, gyógyitgatják, beISö, jobb részünk sugja: 

. . • 
• , 

• 
igy kellene legyen minden helyen, mert ez az igazság. Ha az · .:" ; 
erős erejéből juttat a gyengének, ha a gazdag észreveszi a sze
gényt és hozzáhajoI. melléje térdel; ha a hatalmas a gyengét 
védi; ha a tolvajt. gyilkost utoléri büntetése: mindezekben 
megérezzük, meglátjuk az igazságol. Ezzel a megérzett igazság-
gal fordulunk a legfőbb, a legnagyobb igazság felé, hogy hálát 
mondjunk neki szivünkből drága ajándékaiért, a meglátott 
igazságér\. 

Az istenfélelmet nem külső kegyességben, látszólagosság
ba n keressük, követjük, hanem Jézus ezen intésében : ,valaki 
azt mondja, hogy szereti Istent, de gyülöli embertársát, hazudik 
az". Mily erővel jelzik e szavak az istenfélelem mélységes, 
tiszta gondolatát. Nem az, aki kiáltozza Uram, Uram, hanem 
aki cselekszi az lsten akaratát, jár az istenfélők utján, aki teljas 
meggyőződéssel vallja, hogy bölcsője ringásától minden meg
próbáltatáson keresztül a sirig van egy kéz, amely fenntart,. 
amely véd; ott van a ' Gondviselés szeme, amely látja, nézi 
végig életünk. Ezt a tisztulási folyamatot bensőleg átélni a min
dennap változékony, de. Istenhez vezető utain, kötelességünk, 
legszentebb hivatásunk. ' 

, 

Es ez átélésben a 'hit vezércsillagunk, mely a földről föl
emel a tisztult égig, életünk földies gondolata között az eszmé
nyiekre irányit ja érzésünkel. Az "a kipróbált hit, ami sokkal 
becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál". Az élet 
cselekedetei, az egész élet tartalma fog ta'nuságot, bizonyságot 
tenni, milyen a mi hiÍünk. Méltó-e Istenhez, méltó-e lsten gyer
mekéhez, e föld megtisztult, megnemesedett urához. Az embert 
nem a maga iránti gond, hanem a szeretet tartja fenn az élet 
viharai között. Az özvegyek, árvák, az elesettek aiér! tudják 
elviselni az élet nagy és sulyos terheit, mert az emberi könyö-
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rüle l. melynek buzgó forrása az emberi á lnemesede lt szenl sze
rele l. meglá lja . megérzi szenvedésüket és fe lkaro lj a ügyükel, 
"Csak lá tsza l az egész, mintha az emberek öngondoskodásból 
' Inének, nem, ' a szere te I ta rlj a fe nn őke t". (Tolszloj). S 
mégis, htl érezzü k a sok mélta tlanságol. lá tjuk a sok igazság
talanságot, istenlelenséget, vallástalanságot; ha a Vi lág hitetlen
sége, szeretetlensége szivünket sérli , sebet ül keblünk tiszla és 
szent vágyain, ne csüggedjünk, ha nem béllességes t űrésse l. sze
Iidséggt'1 igyekezzünk bizonyila ni . hogy mi Jéz us la nilványa i. 
köve l ő i a ka runk lenni . kiknek je llemvo nása a békességes t űrés. 
a szelidség, meri ezen tula jd(lnságaink képesi lenek. öszlönöz
nek a rra, hogy emberlá rsa inkba n elismerj ük. megbt'csü ljük a 
Ilki erő i, a szépet. a jót, az e rényekke l mcgtöltö lI. leé ll küz
delmes élete l. Boldogok a békességre igyekvö l\' ti szelidek. az 
a lázatosok, meri mint lassu á ldáste ljes folya m. maguk körül 
minden he lyen. ho l munká lkodn a k, hol élnek : békét. boldog
ságot te rjeszte nek. 

Embertársaim; mindnyájan mi , Is tennek gyerm €' ke i. hoz
zánk illik, kötelességü nk megha llga tni , nemcsak. hHJl €' m meg
tartani és követni az igét: "Kövessed az igazságol. az lslen
féleinIe t, hite t, szere te te t, békességes tűrés t, szelidsége t" , .. M€' ny
nyi vel szükségesebb, hogy az őrá llók, kike t prófé ták nak rendelt 
az Úr, egy éle t á rán tegyenek bi.wnyságot a rról, hogy lsten 
szive szerint való pásztorok", kik vezetnek. utat muta tna k. ös
vényt je lö'lnek, é lete t hirdetnek tudo mánnya l. szeretettel. hittel. 
re ménnye l. 

Sokszor szólotta és köve tte e tá rsegy liázközségek lelki
pásztora az ilyen és ehhez haso nló igéke t már 30 éven keresz
tül. Ott az egyszerű kis egyházközségben. mint reményekkel telt 
ifju, egy évtizede n keresztül, itt, e három városban már két év
tizede tapaszta la tokban meggazdagodva hivoga lja. 'gyüjtögeti 
össze az Egy lsten szétszórl hi vei!. Nehéz, ép tesle l, egész, erős 
lelket kivá nó feiada I. A szeretct munkája je löli utjá l az egyház
kÖZSégekben, tá rsada lom ban, emberek között. Neve l, lisz leletet. 
életet . szerzett szent vallásunknak, hive inlmek, fBjunlmak, ön
magának. E hely s e helyen az egyszerü hajlék. melyben Isten
imádat, emberbecsülés, főkén t szerete t tanitta lik. beszél s ha 

- mi elhallgatná nk is, e kövek beszélnének nehéz küzdelmekről, 
próbárahivó napokról, ' á lma tla n éjszakákról. megaláztalásról. 
felmagasztalásról, nemes, szent ha rcról, küzdelemről , küzkö-
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désről. csűggedésről. lelke~edésről, szenvedésről. boldogságról 
szólanának e kövek. mily kevés nyugalmat, megállást ad az 
élet. Mi az ő tisztelqi, barátai, hívei, munkájának megbetsülŐi, 
főként szerettei álljunk meg vele e napon és valljuk be, érez
zük meg·, hogy mint Isten választott embere nemcsak hirdette, . 
hanem követle is az igazságol. az Istenfélelmet, hitet, -szerete
tet, békességes tűrést, szelidsége!. Hirdesd, kövesd, köves~ük 
továbbra is ... Harcold meg a hitnek szép .harcát" s tégy, ... 
tegyelek bizonyságot, ... bizonyságot tegyünk. Ámen. . 

(Magyarsáros) . Széket y Tihamér, 

, 

, 

. 

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. 
(Egyházköri közgyütésre.) 

A/opige : ' Pál l. Kor, VilI. 6. v., I. Kor. XVtl. 13 v. 
"Vigyázzalak, á lljatok meg a . hitben", 
"Mindazonáltal nekünk egy tstenünk 
van az AtYb, akitól van a mindenség 
s mi is ö benne". . 

Kiragadva magunkat az anyagias világ lármás zsivajából, 
melyben a létért való küzdelem oly kiméletlen tusái folynak, 
megkinzott életünknek egy csendes, pihentető oázisára érkez
tünk, hol ' elfeledjük kissé, hogy mily fájó, szaggató ruha az 
élet; terheinek, küzdelmeinek hátat forditva, igyekszünk vala
hogyan föleszméini magunkra és emberi hivatásunkra, Igen, 
föleszmélni, mert a materializmus, me\y vad hajszában üldöz, 
olykor-olykor magáva l is ragad, lelkünket mé telyezi , akaratun
kat bénitja s a tisztább és szentebb, célok felé még látásunkat 
is elhomályositani igyekszik; s mi, a küzdve-k üzdő . és bizva- · 
bizó emberek szédülten esünk el az élet sorscsapásainak su
Iyos terhe alatt. Itt e csendes, megszentelt hajlékban azonban, 
mintha őseinknek szellemei lengnének körül minket, lelkünk 
megtelik a vallásos 'áhitat szent érzelmeivel, szemeink tisztán 
látják a célt, melyért küzdünk szenvedünk és élünk, az isteni . , 
szent akarat nyilvánvalóvá lesz mielőtlünk, panaszainkat, fáj
dalmainkat szabadon tárva a mi megtartó édes Atyánk elé, 

• 
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mi egy kör egyházközsélleinek sáfárjai. vezetői. rneghajolunk 
Istennek szent szine előtt. számot adunk egymás közölt tapasz
talatainkrói. észlelt jelenségekről s a reánk bizott nyájak álla
potáról. melyeket bizony legtöbbször tikkasztó hőségben. égető 
porondon vezettünk. 

r S ez ft számottevés. zúgolódás. pa naszkodás és keserves 
kifakadás: Atyám. a Te gyermeked lelkét mételyezik. a karatát 
bénilják. a másiknak hitét hasogatják. teszik próbára .. egy har
madiknál az élet szenveqéseiben. küzdelmeiben a hitnek zász--lója .alalt hullana,k el s csak később és kevesen eszmélnek fel 
Isten létezésére ' és önmagukra. Általánosságban szemlélve az 
emberiség létért való küzdelmének tervét. a mindenség átható 
szellemét feledve. bálvány Isteneket gyártana k s az anyagias-

. ság durva és tehetetlen Molochja csak ugy nyeli el az emberi 
• 

törekvéseket, semmisiti meg az akaratot, ut jában nem tartóz-
tatja semmi fel; áldozata körül a világias sátáni kisérlés já rja 
őrült táncát. a természetben nem látja meg annak okát. szel
lemét az Istent s mul~ndó földi értékek azok, melyek elhomá
Iyositani készek a tiszta szellem fényét. Az a nyagiasság ily 
vonzó ereje miatt. óh égő zsarátnokként ég a hitetlenség lá ngja 
sokak keblében. A sátáni szó hallatszik. kiná l földi java kat. 
kincset, boldogságot, utját vágja az evangéliumi parancsok kö· 
vetésének s a pénz. mulandó értékek, hatalom, emberi erők 

Istenként tisztelve állanak meg. de csak addig, mig nem döl
nek össze kinos tehetetlenségükben és zürzavarukban, mint Bábel 
tornya vagy egy dőre légvár. Oh ez a hitetlen anyagiasság, 
mely következményeiben a szellemi törekvést és a vallást is 
szétrombolja, csak az anyagot ismeri; minden életet erre vezet 

. vissza, ami nem más. mint az atheizmus. ahol nincs a vallás
nak helye; ott csak látszat szerint és névleg létezhetne. 

Ez a helyzetkép áll előttünk, vezetők előtt. Ezt látják az 
emkeriségnek jobbjai is. Ezt zokogja az elfásult emberi sziv, a 
küzdelmekben magára hagyott lélek. a boldogság meleg fész
k'ében megzavart család. Ezt, ezt zokogja nekünk az édes 
anyaföld, ho,gy kincseit. értékeit nem forditjuk lsten dicsőségére . 
embertársa~nk boldogítására. hanem. , ha véres verejték árán is. 
bálványoknak Isteneit építjük; azok előlt borul le a ma gyer
meke. Azt zokogják az édesanyák könnyei. hogy a gyermekek 
háládatlanok a. szeretettel szemben. Azt visszhangozzák a 

,. templomok falai. hogy valamikor diadalmasa bban zengett fel a 
'" , 

• 



oh--

-ez e )? 

-nJ • 
. -ÖZel 

: . \ 

hi 
- , -, nve II -

IIsl-ra, 

-
ülle "e-

e l berl. hordj 

-e~_ 
a bitel

t! el s 

a f iu 
l6l,iu

Ez. e .. 

enIe' -e 

" e Vid 
I dó föl 

e boh ~ - ft - fe '"1 "s 'in u
e -ün" 

mi i Ö 
szobráho 

, - ,8Z A ' , ,- l 
" -e , 

'" '" 
A lelei el ö reszene' ig zol " " "\ 

lell .. welhez fordu lun - s báHllennyi 
e llen 'orunk böl -&::zei " n ~ _. e1mei. 
pen v ló ker -esél léyed " n k 

, 
I 

, 
IS ez 

ilven -" 
• 

'ü .. mert 
ez. az egye -Ii helye út. mel~ "pp n ma y z I rá 
minket. Az Ö utmulalás szerinI h I un - vegl 
len relé, ~em hiáb mondoIta Jézus:. _yel k etekbe a 
mezök liliomai!. tekin tselek az é~i m darak ", mert j - , tudta, 
ho~: a mezö lilioma é az ég madar is z lsten di , - 'e_ "' 
hirdeti, Az egymá után fé'lfedezell k lakul taL h 
lánc o rozatai, titokzatos na",, ' "ilágür a maga 
bolygóÍ\'al , a illagzatok közötti lá\'ols "" k bámulato OlIe
lete, azok eredeti okainak kutatása, na v term " I "r"k ' '' r-

" 
, az egymá után ,'á It koz - k k ke del 

és végnélküli lény!. e" ' bonthatatlan e, -,sé t tét lezn k, A tu
domán o ilág a ma kü lön[éleség ivel. k z \ az sem er
nek önmagára eszmélésétöl az emberi nd lk zás é ak rat 

" 



• 

• 

, , 

, 

-r 
1 . -.. ,.,. 

o 
.0"; 

'" , :-~ 
""0-' o , 
,~ 
l' Ii-
$1-

" , ,-

" , .-v 
t<-

, 

); 
C , , 

-;, 

, , 

, 

• 

jjj 

külon(éle megnyilatkozásáig, e l egészen ft táv látó készülék bá
mulatos alkotásáig, hitet és pedig keresztény Istenhitet táplál 
magában az emberi ' lélek, mefynél a józan ésszel és szabad 
akarat/al biró em ber, a teremtés koronája, törhetetlen lelkese
déssel kell vallja, hogy hiszek egy kezdet és végnélküli lény
ben, ki a világnak teremtő ereje, mindennek vilá,gossága, szép
sége, akit, ha kell nevezze k Istennek vagy Orökalkotónak, 
de egyetlen központ a nagy , világmindenségben, -honnán min
den törvény és szabályszerüség kiindul és visszatér, 

, A társadftlomtudomány a maga történetében, kezdve a 
családtól, min't ős-sej Itől fel a XX, század em beri nagy társa
dalmáig, mindig ezt hirdette; öntudatosan, mikor a tűzben, fá
ban, vizben, levegőben, világosságban, sötétségben, emberi 
alakban és lélekben avagy szellem formájában képzelte el és 
boruWleelőtte; vagy öntudatlanul, mikor annak szolgáit le
ölte, templomait lerombolta és Isten létezését tagadta, mert otl 
is meg kellett lenni a függés érzetének s nem lehe t tagadás, 
vagy tévedés tárgya az, mi ' után , erribermilliók szive vágyako
zik, S ft történelem folyamán is ez a végtelen szellem eszméje, 
mint egység nyilvánul meg, midőn a létért való küzdelemben 
kihull az ősember kezéből a gyilkoló szerszám s egy felsőbb 
sugallatra arcra esik. A budhista egy magasabb szellembe ve
tett hittel ábrándozik a Nirvana felőL A perzsa dualizmusná l 
egy emelkedettebb értelmi fokon a világosság, mint öröklétező 
az, mi előtt leborul s kibékül az ember a sorssal és önmagá
vaL A testvérgyilkos Kain mindenutt ugyanIlzon feddő szava
kal hallja, ' A zsidó nép a megpróbáltatások ideje alatt, ha bál
ványokat imád, szétrombolja azokat s a természeti elemek csa
pásaiban a bosszuálló Jehova kezeit látja, mint a legnagyobb 
Urét, ki a csüggedt népek vigasztalására prófétáltat Ezékiellel 
s reménységnek sugarát világoltat ja a sötét lelkekben, S aztán 
folyik a történelem folyamán is a világosság és a sötétség harca, 
Utját vérpatakok jeiölik, a szülőföldet könnyek áztat ják meg, 
Messzire fénylik Jeruzsálem ragyogó temploma, de fényességé
nek melege nem szárítja fel ft küzködő ember könnycseppjeil; 
de a Joid~n habjai felett próféciákat suttOg a keleti s~éL ~ig 
tart a római császárok zsarnokoskodása, közben lopjak hazl
isteneit s valahol messze Dél-Keleten egy sokat szenvedelt és 
elfáradt n..ép könnyes szemekkel követ egyem ber! a hegyre, S ' 
az ember, amig minden szerencsétlenségük, küzdelmük dacára' 
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is boldogoknak nevezi. egy új világ kapuját nyitja meg elöttük. 
Elfelednek mindent. csak Öt hallgatják. Talán imádkozni sem 
tudnak jól s mikor Jézust kérik. hogy tanitaná meg imádkozni. 
a legszebb ima dicsősége és fénye ragyog a lelkekben: .. Mi
atyánk. ki vagy a mennyekben". A pogány Róma összedöl 
s ha keresz:lények ártatlan vércseppjei is öntözik az aténák po
rondjait. a föld szegény nyomorult jai már Istent. mint Atyát la
lálják meg a katakombák mélyén. A Saulokból Pálok lesznek. 
Más képei ölt a világ ábrázata. melyről nem egy rossz. vagy 
jó szellem, nem egy bosszuálló Jehova, hanem az egy Isten
nek, mint Atyának arca ragyog mifelénk. 

Aztán zúg tovább a történelem viharja, me ly könnyelmü 
gyermekét szárnyára kapja s hol mélyre sülyeszli, hol magasba 
emeli. Egyszer-egyszer máglyák tüzének lángját kapkodja fel s 
gyújt égő zsarátnokot a tökéletesség felé törekvő embernek. De 
mig gonosz. sötét felleget kerget, virraszt az emberi lélek igaz 
tevékenységei felelt a hitnek csillaga. me ly fényével elűzi a ke
reszténység álszenteskedöit s Jézusnak eredeti arcát, Istennek 
atyai voltát és igazságát kész visszavarázsolni. S mit századok 
hosszu során nem lehetett kivivni. egyszer csak Erdély zeg
zugos völgyein végig zúg a hitszabadság harangja, melynek 
hangjára leoldódik a hitröl és a vallásról a rabság béklyója, 
még tündöldöbb lesz Isten igaz ismerete. Jézusnak gyönyörü
séges alakja elevenedik fel, de azért a csatában nem esik el a 
nagy próféta. Lelkét sem öli meg magAs Déva vára. Az eszme 
él. A történelem viharja tombol, egyre tombol s mig Keleten 
annak fagyasztó szele elnémitja az orgonák és harangok hang
ját, az ajkakon megfagyaszt ja a .. Miatyánk" szavát, egy meg
gyötört, megkinzott egyház hi vei, kik nem zárják el a hitnek 
és vallásnak fejlödési lehetöségét, küzdve és szenvedve, de 
hittel teljesen hirdetjük: .. Mindazonáltal nekünk ej:ly Istenünk 
van, az Atya". 

Ezekben igazolódik az Istenhit. melyről bizonyságot tesz 
a fűszál ugy. mint a hatalmas cédrus. Oszthatatlan egységét 
nem zárhat ják el tölünk a dogmák s hitcikkelyek gyártói. Mi
ként Jézus a tökéletesség felé való haladásnak utját megadta. 
hogy tükröznénk vissza önmagunkba lsten arcának vonásait, 
ugy kellene megnyilvánulnia a hit és vallás szabadságának és 
fejlödésének az egyházak keretén belül. De mig a vallásnak 
tulzásba menő rajongói felfüggeszteni akarják a természet tör-
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. vényelt s et(eledik a nágy Mester mondását, hogy az Istent 
csak lélekben és igazságban imádjad,- addig csodálatra méltó, 
de az igazsággal ellenkező jelzők kel illetik Istent és az Ember 
fiát. S ha az a természetellenes állapot lehetséges lenne is, 
vajjon az, emberi lélekne~ és szellemnek nem ragyogóbb mű
vészete-e egy küzdelmeken és slenvedéseken való dicsőséges 
felemelkedés, mint az alászállás ? A természet rendje, örök tör
vényszerüsége előhaladást. felfelé törekvést hirdet s a nagy 
Mester is felfelé int egy lelki magaslatra. Unitárius, szent hi
!ünkkel szemben a többi keresztény vallások ezt a lánglelket, 
mintegy égből alászállott Istent mutatják be. Eltekintve allól. 
hogy tiszteletben tartandó minden felekezet hittana, vajjon nem 
megsértése-e az isteni igazságosságnak, hatalomnak és bölcses
ségnek, hogy gyarló testbe öltöztetik azt, ki lélek, abszolut szel
lem s maga az örök igazság. Vajjon nem szebb vallástétel 
Istenről. ha Ot, mint egy láthatatlan szellemet, örök jóságot fog
juk fel, aki oka minden okozatnak a nagy világegyete m gépe
zetében, melyben csoda nem, de szabályosság és törvénysze
rüség létezik s ebből kifolyólag van az Istennek gondviselő , 
atyai jellege s Jézust ugy fogjuk fel, mint egy embert, ki a sa
ját küzdelmei és szenvedései árán s eladdig egy felülmulha
tatIan erkölcsi életben jutott arra a magaslatra, mely a keresz
ténységnek élet, út és igazság. 

Oh, ha nem ~zek a józan, tiszta észnek meglátásai, hová 
lett az Istentől sugárzott lélekkel és szabad a karatta l felruhá
zott és gőgös büszkeségében eltelt ember? Vajjon, ha minket 
azzal vádolnak, hogy hitünk inkább az ész sikján mozog, ak
kor a liszta érzelem világában is vajjon méltán foglalhat helyet 
a nem unitárius krisztológia? Vajjon nem olyan szent és olyan 
megnyugtató az a vallásos érzés, mely engemet Istenhez köt s 

. melyet az ész ural? Oh .mi lenne az emberrel, ha érzelmeinek 
szabad folyást engedne s nem kormányozná azt az Istentől 
nyert józan ész? 
.. Borítsák el jó vagy . rossz, nemes vagy nemtelen érzések
kel, tito\lzatossággal, misztériummal a tiszta lélek, józan ész 
.egyetlen vágyál. a világegyetem átható szellemét, állítsanak 

.. ·pénznek, anyagnak, tűznek, viznek és levegőnek külön Istene

. ket, boruljanak százezrek le előtte: .. Mindazonáltal nekünk -.. :;"I!Y Is{enünk van az Atya, kitől van a mindenség és mi is 
" . \.t benne ti • 
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Az egyiptomiak, görögök és rÓmaiak szellemei müveiben 
az akkori idők Isten ismerete és néphite fel van tárva. Ézslliás 
próféciájában az ó-testámentomi istenfogalomközölt az általa ' 
meghatározot! Isten fogalom áll legközelebb az egyetémes Isten 
fogalmához. Legtisztább alapon áll Jézusnál, ki azt általánossá, 

, egyetemessé s atyai jellegüvé teszi s azt mondja, hogy Isten , 
, mindnyájunknak Atyja, A keresztény Atyák tanításaiban már 
kiemelkedik a történelmi Krisztus s a tulzott rajongás 'látszik 
meg müveikben. 

Danton .. Pokol" cimü müvébe·n . katholikus theológiára tá
maszkodva, az örökéle t fényénél a purgátorium tüzét gyujtja feL . 

Milton "Elveszett paradicsom" ·ában kálvinista elvek nyil
vánulnak meg. Dávid Ferenc szelleme saját müveibenrohamo
san halad az igazság lépcsőjén az egy lsten hitéhez. Madáchot 

, ' 

kora ne m érti meg s most annyi évtized után tapasztaljuk, hogy -
a küzdve-küzdő ember tragédiájában az Isten, mint kezdettől 
munkál kodó szellem, örök alkotó, minden okozatnak oka, a 
sátán t végül is e lhomályositó fény jelenik meg, ki szeretet és 
Atya, mert nem hagyja el az ő gyermekeit és egység, mert nem 
tűr vetélytársat. Óh, a szabad szellem s annak minden őszinte 
megnyila tkozása ugy az irodalomban, mint a kul!ura és a ci
vil izáció összes törekvéseiben és minden vivmányaiban hiába 
próbál e lsz :lkadni Istentől, mert végeredményében is Istenhez, 
egy örök alkotó szellemhez tér. S a XX. század kontár tudósa , 
is hiába hagyja el e földi csillagzatot; mert a rejtelme'>, . végte-
len űrben a szédületes távolságok. az aránytalannak látsió mé
retek, a fajsulyban ritkuló levegőrétegek, melyekhez .Piceard is 
feljutott, szétrombolják az emberiség gyermekkora Istenének 
kizárólagos és egyedüli ' lakóhelyét, a csillagos mennyei s a 
kutató elme itt e földön reltegve hódol meg nem a szenthárom
ság, hanem az egyetlen örökkéval6 szellem előlt, aki teremtő, 
formáló erő, hatalom, világosság s ki előlt csodálkozva áH meg 
az öntudatos gondolkozás és akiről öntudatlanul is bizonysá
got te,sz , az egész világmindenség, Egy ilyen szellem csall jó-

. ság, szeretet és az emberiség számára egy édes Atya lehet, ki 
, -

annyi millió gyermeke között mindegyik életében , fényes bizony-
ság~_t tesz atyaságáról s az oly sok hifüek közepette.is behajol ' 
az 01 lélekben és igazságbal) kerf!sők közé, igy e gyülekezet
hez is. s áldja, egyre áldja az ' ő gyermekei\. ' 

Unneplő gyülekezet I Unitárius testvéreim I Ezekben igye-
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kezlem nagy vonásokban feltárni a mai helyzet képét és az 
unitárius keresztény hitet, csekély tehetsége m szerin!. S ez a 
hit, mint csillljg fényeskedjék a mi gyülekezetünkben, a világ
mindenségben, a szenvedő emberiség keblében, minden ország
ban, unitárius egyházunkban, annak történetében , példátadó 
cselekedeteiben. családunk körében, az élet s a munka meze
jén s halálunk óráján. Ez oszlassa el a halál félelmét. Ez de
ritse ránk egy szebb és boldogabb jövő hajnalát, hirdesse Isten
országát ill lenn az emberi szivekben. Ez világoljon a jövő élet 
felé. E hitben álljanak meg erősen egyházközségünk tagjai, 
legyenek erősek, küzdjenek és bizva-bizzanak s hiszem, hogy 
megáldja küzködő gyermekeit az Isten, ki egy, ki az Atya, ki
től van a mindenség s mi is ő benne. Ámen. 

Major S ándo r . 
• 

Egyházi beszéd . 
. Alap;ge: Jakab aposlollevele ll. r. 14-1 7. versek. 

Az esztendő legszebb. hónapjában, gyönyörüséges május
ban hozolt Isten közétek a "szépmező" szivébe. A természet 
gyönyörü panorámájában munkába indult természet ölén, ra
gyogó napsugár, zöldelő mező és illatos virágok ezrei közt 
megteljesedell a mi szivünk az isteni gondviselés áldolI hitével. 
Nem adhaIta ezeket cél nélkül a Teremtő ... És egyszerre lelki 
szemeim előll a jövendő áll. Csodás hatalmu kezek kibonta

. ' koztatják az eseményeket, a ragyogó harmlltcsepp és fényes 
.. ' napsugár nem hiábavaló, a természet betölti hivatását, a vi
•••.... rágok helyén gyümölcsöt érlel. 

S amint ezeket . szemlélem és elgondolom, egyre szilár
lesz meggyőződésem, hogy a természeti világ történetei

is lelki igazságokat szemléltet az Isten. A virág és gyümölcs 
kapcsolat oly igen hasonlatos a hit és jócselekedet kö
kapcsolathoz, mintha igazában a hit a lélek virága, a jó

pedig a gyümölcse volna. 
A hit és cselekedetek közötti kapcsolatot hirdeti nekünk 

a felolvasott ige, de hirdeti Jézus és a történelem, 
• • 
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\ 
és hirdeti az élet, szüntelen serkentve olyan cselekedefekre, 
melyekből mint a sima tó tükréből derült időben a nap fényét, -

, ' oly 'tisztán és világosan megismerhesse bárki , a mi uniiárius 
, 

hitünket. , 
A bölcselkedés eszméket termel, gondolatokat tisztáz, logi-

kai rendszereket állit fel és tantételeket álla pit meg. A felolva 
sott igében az apostol lelke közvetlen igazság~ban ragadja meg 
és tárja fel a valót. Fölteszi a kérdést, szemléltet és levonja a 
következtetést oly természetes egymásután ban, hogy időnk sem 
marad a kételkedésre. Gondoljátok-e testvéreim, hogy az apos
tol miért hirdette a felolvasott igék igazságát? Kettős célja Ie
hetett. Egyfelő l serkenteni akarta az élő hitü és jócselekede
tekben buzgolkodó keresztény!,!ket a megpróbáltatások között 
kitartásra, köte lességeik odaadó . teljesitésére, céltudatos keresz
tény életre; másfelől pedig figyelmezteti a képmutatókat, 
akik méltatla nul jutottak be a keresztények testvéri körébe 

• 
meri hitükke l ugyan dicsekedtek, de keresztényekhez méltó 
cselekedeteket nem gyakorolták, - - hogy életük elárulja őket. 
Mintha azt mondta volna: úgy nézek életetekre, mint a tükörbe 
s viselkedéstekből és cselekedeteitekből minden kétséget kizá
rólag megállapitom, hogy élő-e a ti keresztény hitetek, vagy 
halott. Hasznát keresi az apostol a hitnek is, mert úgy érzi, 
hogya lelki aiándékokat nem adta cél nélkül az Isten. Mil ér 
a hit, ha cselekedete i nincsenek? Bizonnyal halott önmagában. 

A hit és cselekedetek közötti kapcsolatnak világos bizony
sága Jézus élete, Az é lő hit csodás ereje s kapcsolatosan jó
cselekedetekben gazdag é let változatossága tárul fel előttünk 
az evangéliumban, Jézus hitt Istenben s ez a hit hivatást adott 
életének; hitt lsten a tyai szeretetében s minden körülmények 
között megnyugvást és békességet nyert szivérek és lelkének; hitt 
az ember nagyrahivatottságában s ez nemcsak "istengyermeki " 
méltóságra emelte, de jót tett mindenkivel, testvérként tudott 
bánni az emberekkel; hitte és hirdette: "Ne féljetek azoktól, 
akik csak a tes tet ölik meg" . . , hitte a lélek örök életét s meg
jelent a lanitvá nyoknak s azóta is él a keresztények millióinak 
le lkében. 

Vagy gondoljatok a történelemre! Lássátok meg a keresz
tény világ nagy apostolát, Pált, aki erős meggyőződéssel hitt 
Jézus tanitásai na k az egész emberiség üdvözitésére alkalmas 
erejében s nemc;;sak hirdette a szeretettel munkáló hit nB/iY 
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értéké!, hanem a cél érdekében kifejtett so ha nem landadó 
munkában és szenvedésekben leli gazdagabb élete. Lássátok 
ti lélek szemeivel a nagyokat, kiknek keblét e rős hit töltötte be 
nemzetük Istentő l nyert hivatása fe l ő l. III II. Rákóczi Ferencet 
emlitem, kinek mélységes hite volt nemze tének szabadságra 
hivatottságáról , élete pedig szakadatlan küzdelmek sorozata és 
szenvedés a szabadságérI. Emlékezzf.!ek hitelődeinkre, kikben 
olyan szilárd volt az unitárius hit, hogy a nnak ereje a szenve
dések és megpróbálta tások hegyeit is helyökből kimozditva ha
ladt a történelem utján. 

Vagy jöjjünk még közelebb önmagunkhoz, a minden nap 
eseményei hez és lássuk meg, hogy a keresztény hit az élet 
minden jelenségeit kapcsolatba hozza a mennyei Atyával. A 
szántóvető embernek hite van, hogy Isten termő erőt rejtett el 
a fiild barázdáiban s verejtékes munkával igyekszik azt á ldássá 
változtatni. A nevelőnek hite van, hogy Isten nemes tehetsé
geket ültetett a gyermek le lkébe s a nevelés minden célirányos 
eszközével munká ba á ll, hogy azoka t kifejlessze. Az édes anyá
na k hite van, hogy gyermekében családjá nak és nemzetének 
egy kiváló tago t ajándékozolI az Isten, s az édes anya i hivatás 

• 

szentségével, a pótólhatatlan szere te t soha nem fáradó gondo-
zásával munkálja családja jövőjé t, a nemzet újjászületését, a 
j övendő l. 

Ám a hitnek nemcsak külső cselekedetei, hanem benső 
munká i is vannak. A hit sugároz fényt az érlelem be, hogy fel
fogjam helyze temet s megérlsem hiva tásomat a világban; a hit 
szeméveliálom szivembe irva az isteni -parancsolatokal. A hit 
munkája szivetek türelme, lelketek nyugodt békessége a mél
tatIanságok özönében és durva bántalmak közö II, melyek oly 
gyakran zúdulnak reánk, mikor törlénelmi· jogainkat kobozzák 

• 

el, Istentől nyert legszentebb java inkhoz való természetes ra-
gaszkodásunk jogosságát vonják ké tségbe s megnyirbá l ni sze
retnék a léle k. szárnyait is, melyek előll nincs országhatár és 
nincs átrepülhetetlen óceán; a hit munkája a lélek vigaszta
lódása a fájd a lmas vesztesége k be n is: lsten Atyám nekem, 
nem nyugtalankodik szi~em a legkinzóbb próbák tüzében sem. 

Mindezekből nem nyertek-e serkentést testvéreim, hogy 
hitetek és cselekedeíteitek közti özszefüggést figyelemmel kisér
jétek ? Vajjon a mi unitárius hitünket cselekedeteinkből meg 
tehetne-e ismerni? A mostani idők megpróbáló körülményei 

• , 
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I,özöll teszünk-e bizonyságot /.IZ unil~iriu hit bátorságár61 s 
ennek a hitnek van-e o lYHn sziklaszilárd ereje. mely nem n
gedi, hogy ig -ret és fenyegetés, ajándék és szenv dés elszakit
son egyházunlllól. 

Testvéreim I Az élet cselekedet ket követel. Aki tétlen 
szem lé lődésb merül. halait az allmtó élet zámára, abban 
meghalt a hit. A zért. htl hitünket akármily n 'zép szavakba 
feglalnók. allármilyen erő:- bizonyitékokkal alátámasztanólt, hfl 
csele'lmdeteink nincsenel\. nz t i hit halott és bölcselkedé ünk 
üres szójáték. 

K eresztt,ny unitárius hit tündököljön minden cselekedetei
t e l\bő ll Á lljon lelki szemeiteit elölt tIpos toli hitformánk: .,Hiszel? 
egy Is/en/wn . minden/w/ó A t,l/d van. mennynek é ', földnek te· 
/'em/6jdJl.>n .. " S l'Z tl hit tldjon egységes világnézletef. találjá· 
tok Illeg " bbun dethi vn ttis to l\al. .. Hisze!? Jézus f(ri:;ZILlsban", ez 
fl hi t ri llitsn cll; tck II Ic!; tökélelesebb emberi. ki számunkra út. 
igm:súg ('S lqel. .. Hiszem cl szen t/ellw t", ez fl hit éreztesse meg 
vc lC't ek lsten lelkének Hma ptulÍnyá t, mely a mennyei Atya 
t:ycrlllckl'v{' tesr. s nemes munkáw J\észl. .. Hiszek egy I~özön
s~ge., I<e /'esz/ény (1Il~lw;zetl/egyhóza /. ,. e hit értesse meg fl vallás
közösség n llwtó munkitj úl s éreztesse meg veletek, hogy li is 
egy ilyen hitbeli közösségneJ" a mi anYtlszen tegyházunltntlk 
(, I ű munhíséli ós fele l ős tagj EIÍ vagytok. ..Hiszem a bűnök bo
csónu/ci/ ci:; az örii!<élete(. t i hit emeljen fel ~I világ gyarlóságai 
közül mélys{'gcs fl lóztl lltll és igtlzi bűnbána lItl J tlZ irgalmasság 
kutfC'jéhcz. hogy bocsána tot nyerve ' 8 a bünök rabláncaitÓJ 
mC!lsznbedu lvél. állhassunk él szép. jó és igaz, mint lsten aka· 
w tn szolgá latúbu. hoJ ragyog a lélek örökéletének reménycsillaga 
mGg 1:1 hedő l Ei rnyékilnak völgyében is örök vigasztaláSUl. Ámen. 

(Székelyudvarhely .) Sigmond József, 
• • • 

Esti számadás ... 
Múrl( : 8. r6sz. 36- :17. ver. : Meri mil 
hosznill oz embernell. hu uZ evész vi· 
l ú~ol mellnyeri I.. - lollul ben pedl~ 
kórl s'Mv. d. Avogy mil adhal vóll.',· 
yul 6Z' ember. IIZ II lelkóérl?" 

Estefelé. timikor hullámzik az alkonyat szürke fol yÓja él! 
mikor késiSbb az éjszaka fekete Iwcsmája lassan ráereszl,edik 
t:t föld fej ére. egyszerre meleg hanjjulalok sz !id hullámai fod-
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roznak hangtalan csobbanással lelkem partjához. Szeretem az 
estét A meleg hangulatu estéket. Az éjszaka nem hoz nyug
talanságot. Szeretem az esti utcákon virrasztó lámpák barátsá
gos sárga sugárkévéjél. 

Az este valami jót jel~nt nekünk. Feloldozza életünket a 
nappalok hivatalos, merev, f~szes és éppen ezért hazug kötöt!
ségéből. Szeretem az estét, mert szabadulást hoz a lelkünk 
számára az este ... 

Azt hiszem tündérek szállnak illyenkor szerte a világon 
és szivünket szelid szellőkkel simogatják s szelid szellők szár
nyán hozot! égi virág-illatokkal a lelkünket elkábitják ... este ... 

Olyan békés, csendes, barátkozó melegség öröme árad az 
ember lelke ablakán ki és be... este. Arcunk merev nappa'i 
vonásai szeliden hajló ivekbe enyhülnek . . . este. sejtelmes este ... 
több mosoly jelenik me~ ajkadon, mint felszabadult rabok ka
cagása az élet felé ... Es amikor az Álom, mint egy édesanya 
feléd nyujtogat ja igéret karjait, nyugtató dallamok zenélnek. 
dalol nak füledbe éneket pihenésről, gondtalanságról. felettünk 
ébren virrasztó Istenről, Atyáról, Jóságról , Reményről. a mely ve
lünk együtt ébred, ágyu nkban, párnánkon szebb holnapra ébred. 

* * * 
Szeretem az estét, mert este , jobbak vagyunk, mint más

kor. Szép az este és jó, mert este nem vagyunk annyira hide
gen emberek, számolók. észfejek. 

Az este az érzések hajnala, o és este inkább lelkek va
vagyunk, megértők és jóságosak. Mert a napi fáradság agyon
üti, leveri érdekhajhászó testünk erejét és es te az erőtlen fá
radságba hullot! o testünk felett urrá lesz a lé lek, s mi szebbik 
a:cunk. a lelkünk. a mi jobbik szivünk. mert nem merevedik 
kínai falként a mi lelkunk és az Ur Le lke közé a sok kiván
ságu test, ez a kegyetlen, gőgös és sokszor zsarnok kényur : 
testünk. 

Szeretem az estét, mert minden este számadást csinálok, 
mint ft kereskedő és o boldog vagyok, ha napom ugy zárult, 
hogy szereztem valamit. Nem pénzt. sem házat. hanem lélek
.nyugalmat; ha az Ur ráirja a napi számadásra : rendben van. 

Boldog nyugalom a párnám, ha ugy végzem a napot. 
hogy nem mondtam ki több rossz szót, mint jó szót .. . ha 
minden elbukás után ujra felkeltem. .. ha nem tántorodtam 
meg a Gonosz hivására ... ha haragom mellett szelid is tud-

o tam lenni és ha kenyérrel vagy Simogatással könnyitettem ha-
sonló sorstársam élete terhét. o 

Szeretem az estét mert este nesztelen csolnakán értünk 
jön az Álom s lelkünket messze ringatja... elszakít a földi 
partoktól. megszabadit mert messzire ragad gazdagságtól. gŐg
töl és ismeretlen könn~ü levegöjű világok partjain járunk. ahol 

o az lsten országa kezdődik •. 
• • • 
, 
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, 
, 

• 

142 • 

• 

Ugy elszakadun k minden este ellől a bánat-fölatől. mintha 
csak meghaltunk volna... mintha a másik világba ébredtünk " 
voln"a. Mindennap estéjén a lelkünké vagyunk inkább, mint ezé 
a világé. 

Szeretem az estét, mert közelebb suhan lelkünkhöz az a 
sejtelmes következő világ, ahonnan mind több és több érte
lemmel csendül felénk a lé lek-világ ezüst harangja: "Mit hasz
nál az embernek, ha mind e világot megnyeri is, lelkében pe
dig kárt szenved", 

* * * 
Tudom, hogy az ilyen tanitásért manapság szörnyen meg

sajnálják, mélyen lesaj nálják az ember!, sőt gondolatban talán 
máglyára is itélik. Halál járna meltó büntetésül annak, aki any
nyira nem életrevaló ember, hogy nem tudja dicsőiteni ezt az 
arannyal és minden gazdagságga l kinálkozó földi világot. Ma 
okosan ke ll él ni és okos életre tanitani az embert és a gyer
mekeI. 

Az pedig az okos ember, aki mindig a földre néz és ilyen
kor ls ne m a templo mban, hanem olyan helyeken jár, ahol a 
pénz repül, az arany madár. Hátha sikerül egy-két tQllát tépni . 
Egyébért, másért miért érdemes ma élni? Csak kergetni és meg
fogni az aranyma da rat és bűvös kalitkába, vasszekrénybe zárni . 

Hát nincsen igazu k ? Hisz mit ér a földön minden, ami 
szép és a mi jó , ha nincs annyi pénzem, amivel magamnak 
megszerezhetem ? De térjünk ti részletekre. Mit ér a földoÉ"n 
minden ga zdagság, ha nem a mienk, ha nem az enyém? s 
mit ér a földön minden palota, ha nem én lakom benne? 

Mit ér az embernek a szive, a lelke, ha nem lehet é rte 
egy Pengő t sem kapni? Mit ér az imádság, a templom, mit az 
lsten, ha nem folyósit nekem egy nagyobb összeget? " 

Mit é r aharangok kongása, bongása, mit ér a legszebbik 
orgona búgása, amikor én a pénzcsengést szeretem egyedül 
hallani, a z én pénzem csengő muzsikáját? 

" Minek van vasárnap és minek van ünnep, amikor az él
hetetlenek pihennek és nem használják ki azt a 24 órát is az 
okos, szent munkára? Aki elrendelte a szünet napokat, az ün
nepnapokat, azt perbe kellene fogni, mert egy napi jövedelem 
hasznától fosztja meg a dolgozni akaró!' Kárt okoz. Pengő kár!. 
Mert mit használ az embernek egy egész napi imádság, ha el
veszi! vele egy napi hasznot? Ugy-e testvéreim igy mondjá
tok ti is? I 

* * " * 
De kérdezzé"tek csak meg, hogy mit szólnak ehhez azok, 

akiknek ma este utolsó estéjük telik le a földön? Akik ha le
zárják, fel sem nyitják többé testi s;>:emeiket? 

• • 
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Akik · ma éjszaka megvirradnak előbb az Égi Hajnaiba 
mint mi felébredünk ... Mit szólnak majd azok. ha végig, visz: 
szanéznek egész életükre ? Mit ér gyermekkoruk eltörött játéka? 
Mit ér ifiukoruk küzdelme, munkája? Mit a sok ruh..! és mit 
az aggódó, életőrlő munka a több és több pénzért? . 

Mit ér az élete, amelyben egy ének sohasem dalolt aj
kán? Mit ér a fárasztó, fullasztó vad hajsza a Pénz-isten uián ? 
Mit ért, hogy nyomorgot!, mert a fogához ütötte a garast s a 
szájától elvett jobb falatok árán épitett két házat? Mit ér a 
csillogás az arany ékszeren. ha becsukódik a szem, amely 
megláthatná? Mit ér a gazdagon, de hidegen és lélektelenül és 
szeretetlenül eltékozolt élet, örök aggódásban, - nevetni sem 
merő, elpazarolt élet, amely most kialszik s 'gazdája kap 
örök lakásul. deszkát s föld falakat? 

Mit ér az embernek, ha mind e világot megnyeri is, ha 
lelkében kárt szenved? 

* * * 
Mert ilyen kár is érheti az emberI. Előbb kicsi kár, mint 

egy pattanás a testen. de végzetes lehet az egész emberre. 
Milyen lehet az? Ki tudja? Ki látta? Ki szenvedet! már ilyen 
lelki kárt? Ki adta meg az árát a föld szerelmének ? Jól vi
gyázzatok rá I Árviz és JÖldr.engés, tűz és vihar együtt nem 
pusztiInak annyit, mint amekkora kár lelkében, szivében érheti 
az emberI. . 

• 

A legszomorubb történetek, tragédiák ezek. . . ifju embe· 
rekről szólnak, akiknek szülei tele voltak föld-szerelemmel a 
sok vagyon iránI. Ketten is kerestek. Messzire a háztól. Égtek 
a munkában és gyült a sok vagyon, de a két otthagyott. el- . 
hanyagolt fiu lelkében az ördög addig tüzet gyujtott és ott égett 
pirja a pokoli tűznek, amikor rabok közt összekötött kézzel vit
ték a börtonbe. No mert a pénz kellett akkor is, amikor elfo
gyott a szülei háznál ... 

. És . szállnak a dalok az alkonyat szárnyán, mikor minden 
kis hajlékban jó meleg az este... szállnak a szomoru ének
hang foszlányok ... egy-egy palotából. Eladott. hozzáment ifju 
leány-asszony bánatáról. mely tavaszt keresett . .. boldog kis 
családot s átkozza ezerszer azt a pénzes-zsákot, amely fele
ségül kapta ... 

És szól a furulya alkonyi ég alján szegény legényekről. . 
akiket megfogolI s ölni vitt a Sátán, egy-két darab pénzért,egy
két méter földért ... Csupa földi haszon és csupa lélek-kár ... 

Tudok családokról, ahol a fiukat . óránként kétszer is ete
lik ... és hiznak is szépen csak a lelkük vékony, sovány 
szegényekben. A földön láthallok selyemtöl . suhogó, diszek től 
csillogó szép ruháju nőket .. : akiknek a legszebb részük a ru
hájuk és legcsunyább il lelkük. , 

• 
• 
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Valahogy ugy van' ez a lelki szegénység és lelki gatdag-" 
ság, hogy akik a legfényesebbek kivülrő!. azok igen- koldusok 
belülről és akik _ egé3zségeseknek tudják magukat - bélül be
teges ' lelke! hordoznak, Ma még igy van nálunk. Mikor lesz 
adventje annak a világnak, amelyben a szépet belül is hor
dozzuk, nemcsak kivül és a selyem ruha selymes érintésü, sze-
lid lelket takar? I . . . ' 

Este van ... minden lélek készilsen számadást az Urral ... 
• 

* * * 
Szere tem az estét, " mert este az Alkonyat, mint egy rej

telmes Tündérnek jóság-fátyola , beburkolja a földet ... és egy
szerre megszépülnek a fák, a házak, az emberek. Eltünnek a 
hegyes, kiá lló szögletek s szeliden hajló árnyékokba göngyölö
dik be minden tes t .. , ha megjön az est .. . 

Eltü nnek mind a vagyonok, a földek az estében ... mind 
eltünnek az éjszdka ta karójában , .. Rangok, hirnevek, aranyak, 
cimek, méltóságok viselői emberekké oldódnak, testvérekké ne
mesedne k es le ... ba rá tkozó ' embereket békességes estére áhi
tozó lelkeket ta lá lunk este ... mintha minden ember Isten ,kö
zdében jitma. Megértő szivekké varázsol az este .. : s többet 
{-r egy csókja kis gyerme künk sziromajkainak . .. bársony pu
hasiÍl~a , nYl:l ku nkra fonódó karja inak, többet ér a kincsnél, 
amelyért futottunk, a mig a nap fenn járt ... 

Szerelem az estél,. , mert a sötétben nincs olyan irtóza
tosan messze az ég és közelebb nyulh a t a kezünk az Isten 
kezéhez és le lkünk az lsten lelkéhez .. .. . 

Szeressé lek testvéreim az estél. a jó estét, a szép estét ... 
készitsetek szá madási ma is ... és gondoljatok az utolsó estére, 
i:l melyen egy éle t számadását ke ll majd bemutatni az Ur előtt. 
A pénz olt nem számit ... 

Az a megnyugta tó boldog este, amikor az Ur a napi szám
adásra rá irja : rendben van .. , az a boldog ' este, a szép este, 
a jó este . , . 

Szeretem az estét, .. mert este az Álom, mint egy tulvi
lági go ndolás csolnakjába emel . .. s elszakadva a földi világ
tól, lelkemmel sejtelmes, könnyü levegőjü partok felé húllá~
~Ik. " a rra, a hol lsten országa kezdődik ... ahonnan mind több 
es ~öbb értelemmel csendül fel énk ft Lélek-világ ezüst haran!l'ja : 
.. MI~ használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, 
lelkeben pedig kárt szenved? ... Mit adhat váltságul az ember 
az ő lelkéért?.. Ámen. 

(Hódmezővásárhely.) Biró Lajos, 
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