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Urvacsorai beszéd. 
(Karácsonyi.) 

született 
es jöttünk, 

van a zsidóknak 
napkeleten 

királya, mert láttuk az 
hogy neki lisztességet 

Az egysze r ü pásztorok már elindultak, hogy felkeressék a 
világ Idvezitőjé!. De megmozdulnak a nagyok, a bölcsek is. 
Viszi, hajtja őket a lelkükben elő szent vágy, mely egy boldo
gabb jövő képét rajzolja képzeletük elé. Az ő ajkukon hangzik 
a nyugtalan kerdes : .. Hol van a zsidóknak született királya, 
mert láttuk az ő csillagát napkeleten es jöttünk, hogy neki lisz
tességet tegyünk". 

Oh akkor még egészen más kép rajzolódott lelkük elé, 
mint amit az élet valóra váltott. Gondolkozásuknak a közép
pontjában egy dicső, egy hatalmas, a boldog multat vissza
varázsoló Idvezitő áll, aki naggyá teszi az ors'zágot s boldoggá 
a népet, amely tűr és szenved, de reményét nem adja fel. Oh 
akkor még nem gondolták, hogy aki eljött és aki! képzeletük 
ragyogó szin ével öveztek körül, annak legáldásosabb munkás
sága közben nem lesz, hol fejét lehajtania s akit az a felséges 
tudat fog csupán vigasztalni, hogy az ő országa nem e világ
ból való. Várakozásuk fájó csalódása közben tanulták meg, 
hogy minden igazi nagyság és dicsőség, a szelid ség és aláza
tosság, a bizó hit es önzetlen szeretet talajából nő és fejlődik 
ki s annak szárnyain emelkedik. Kemény beszédek lesujtó, de 
F.gyben megerősitő igazságai tanitották meg a meguihodásban 
levő világot arra, hogy ,.a test nem használ semmi!. a lélek 
az, ami megelevenit" . A külső káprázatos fénye, a gazdagság 
irigyelt kényelme. a születés elökelősége, a királyi korona tün
döklése, mind-mind csak a mulandóság erötlen oszlopaira van 
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felépitve ; de az ig8zi ero és valódi nagyság, melynek a nyo
mán fejlödé , tökéletesedés, igazi boldogság jár: e megeleve
rotó, a dolgozó, a má okéIt i nyug!alan, az emberi égert i 
áldozni tudó lelkek mélyén szülelik, onnan lö, e1ö és kér ege~ 
munkamezól jövendót a mega számára. 

Ah, az a jövendó! .. Ez izgaUa mindig a lelkeket! Mi lesz, 
hO<O' lesz 1 Es a kérdéstól nem tudunk szabadulni e szent asz
lalnál se. ahol szeretnénk belenéz ni a Jézus lelkebe. hogy meg
tudjuk, honnan meriteHe azt az erol mellyel roppant zenve
dései közöH is meggyózte a világot; szeretnók megismerni. ma
gunkevá tenni, örökre biztositeni a megunk számára azt a ve 
rázserol, mely a keresztfa kínjai közölI is az emberi szeretet 
te ljessegével tudolf I tenre és az emberekre nézni, tudva. hogy 
ó él, s akik az Ó hitel és legyózhetellen bizaimát teszik életük 
killcseve, azok is élni és gyózni fognak I 

Ezt az elelet s az elet gyózelmet hirdeti e zenl asztal 
emlekezlefó je leivel Hirdeti, hogy nagy nyomoruságban. nagy 
sZenvedésben fénylik igazán a hit, ha annak ereje gyökeret 
veri a lelekben. Hirdeti, hogy nagy elnyomatás idején ösztön
szerüleg ébredez az életeró s erősödik az önállóságnak a ágya, 
a szabadságnak a tudata. Hirdeti, hogy a Jézus eIiöveteiéhez 
rozött nagy reménység valósulása a csalódás és csüggedés 
számtalan mélységén és szakadékán vezeteU keresztül, de az 
igazság gyózelme, az élet diadala el nem maradt. 

• 
Ha a hajdankor népe türelmellenül várta az Id veziló el-

jövetelét s általa egy boldogabb jövó földerülésél. - tagadhat
nók-e, bogy a mi lelkünkön is 011 van a megvá ltást váró kér
dés : hol van a mi szabaditónk, a mi megválló királyunk, aki 
leveszi lelkünkról a nagy terhet, ennek a mai világnak nagy 
terhét, mert ill állunk. hogy tisztességet tegyünk . 

. . . Mintha ez asztalnak az emlékeiból valami titokzatos 
hang törne elö, mell' azt mondja : várjatok bizalommal, túrje
tek túrelemmel, mert reménységetek meg nem szégyenit; e pró
bákon át jön számotokra is az igazi, a várva-várt éleI. Mintha 
a Jézus 'elke is megnyilnék elöttünk és ismételné; . tanuljátok 
meg tölem, .hogy én szelid és alázatos vagyok . . . s lészen gyö
zedelmetek . Mintha távoli angyali szózat is zengne ill felénk : 
emberek, testvéreim, a tiszta és igaz hit örökösei, küzdjetek és 
b1Zva bizzatok, mert Jézus mondja: .aki hiszen énbennem. 
annak örökélete van·. 
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T udjuk-e hál csüggedés nél kül elmondani : Hiszek Uram !? 
Ha igen. alázzuk meg magunkal Islen szenl szine elöli. 

szálljunk magu nkba s fogyalkozásai nkra. gyöngeségünkre. vél
keinkre emlékezve. mielöll ez asziaihoz járulnánk. imádkozzunk. 

Kovács Lajos. 

Karácsonyi ágenda. 

Akinek van drága halollja. kinek koporsójánál könnyezel!. 
s kinek néma sirjál gya kra n fel keres i kezében virággal. szive
be n kegyeletes szeretettel . az tudja. az érzi. hogy mive l tarto-
zik a halott emlékének. 

Ak i megkönnyezle drága szü lőjéL gyermekét. hitvesét. tes t
véré t vagy ba rá tját. ki től a kegyetlen ha lál elsza kitotta. de aki
nek emlékével titkos. néma. álmatlan éjjeleken. temetői csend
ben meghitt édes beszé lgetéseket fol ytatott: a nna k éreznie kel
lett a szeretet hatalmát. mely összeköti az élőket a holtakkal 
s igy megeleveniti. életre hivja az eltemetellnek szellemét. 

Hivtátok-e vissza elhantolt s irjukból kedveseiteket zokogó 
s irással ? Emlékeztek-e " pillanatokra. "1elyekben készek vol
ta tok mindent. de mindent megtenni. csakhogy a drága halolt 
visszajöjjön ismét. csakhogy halljátok a hangját. érezzétek a 
lehelletét. csókoljátok az arcát. Ugy-e mennyi mindent igértetek 
s ugy-e milyen áldozatra kész volt a szivetek. csakhogy vissza
jönne ismét közétek. 

Testvéreim I Ehez a szent asztalhoz is ilyen áldozatos és 
minden jóra kész szivvel kell közelednünk. Egy nagy és ked
ves haloltra emlékeztető jegyek vanna k az asztalra feltéve. Arra 
a nagy ha lollra emlékezlető jegyek. kinek s3ületéséért ma em
lékünnepet ülünk. 

Tehát élei és halál tárul elénk egyszerre. Fülünkbe csen
dül egyfelöl az örömüzenei. hogy szülelell nekünk megváltó ; 
ill láljuk másfelől'a kenyeret és bori. mely meglöretelllestét és 
kiontatoll vérél ábrázolja a világ megváltójának. 

E szent asztal a Jézus halálá ra emlékeztet Tesivéreim. de 
életet jelent a mi számunkra. ha tudjuk. hogy milyen érzéssel 
közeledjünk feléje. 
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Testvéreim l E szent asztalhoz, mint mondám, áldozatos 
szívvel kell közelednünk! Azzal az érzéssel, amellyel az édes 
anya közeledik halott gyermekének sirjához. Az édes anya, aki 
mindenét odaadná, ha visszaadná neki gyermekét a sir, ha 
megelevenedve kelne ki ismét a hantok közül az elvesztett bol
dogság. 

Közeledjünk mi is azzal az óhajtással. azzal a vággyal 
e szent asztalhoz, vajha megelevenednék az Ur Jézus Krisztus 
és nagy szelleme diadalmasan járná végig a világot és meg
győzné azt végre az ő emberboldogitó eszméinek, tanainak 
igazságáról . 

Közeledjünk áldozatos lélekkel és vigyünk ajándékot neki. 
Az első karácsony szent, fehér ünnepén, amikor a világ 

világossága és megváltója olt feküdt a bethlehemi jászol bölcső- • 
ben - a legenda szerint - a napkeleti bölcsek drága, értékes 
ajándékokat vittek neki: tömjént, mirhát és aranyat s hódolat
tal borultak elé. 

Ma, az Ur Jézusnak születési ünnepén, amikor itt feks zik 
előttünk a világ megváltójának emléke e szent asztalon, vi
gyünk mi is drága ajándékot neki : szivünknek és lelkünknek 
azt a nemes, keresztenyi elhatározását, hogy követni akarjuk 
a bethlehemi fényes csillagot; követni aka rjuk azt az uta t, me
lyet Jézus mutat nekünk a szeretet, igazság, béke és testvérie
sülés országa felé. Vigyünk tiszta szivet, békességes és jóaka
ratu lelket és hódolattal hajoljunk meg az ő szelleme elő tt . 

De előbb imádkozzunk. 
Fekete Lajos. 

Urvacsorai beszéd. 
(Husvétkor.) 

"Bizony, bizony mondom néked, ez éjszakán minekelő/le 
a kakas szólna, háromszor meg/agadsz engemet". Minden ma
gyarázat nélküli, egyszerü, szomoru jósla t ez l És e jósla t be
teljesült I .. Nem volt elég hát a sok küzdés és szenvedés. a 
sok kisértés és üldöztetés, nem volt elég a SZOmoru könn y
hullatás és a Gecsemáné.; nem volt elég a szeretet legszentebb 
jelvényének a lealázósa : a csókkal való árulás - az Idvez i!ő re 
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nczve mind keserübbe es keserűbbe vált az a pohár, melye t 
még halála elótt ki kellett üritenie. em volt elég a kinos val
latás. a hamistanuság és az arcuIcsaDás : jönni kellett még a 
megtagadásnak is. Megtagadásnak és pedig háromszor; a meg
tagadá.nak ugyancsak, mint az elárulásnak, egy választott, egy 
szerelett tanitvány részéról ; egy olyan ta nitvány részéról, ki 
sok zo r evett és ivott Jézusnak le lki táplálékából ; kit szerete
tének melegével, reményének erejével és bizalmának közvetlen
ségével annyi zor kitüntetett s mintegy ártatlan szivéhez szori
to t~ kebléhez ölelt az Idvezitó. A jóslat beteljesült . . . Akire 
mint kósziklára akart épi/eni Jézus, aki elbizakodva, nagy hang
ga l hirdelé : .ha meg kell ;s oe/ed ha/nom, soha meg nem ta
gadtak téged", az a tanitvány, akinek volt bálorsaga fegyvert 
rántani a Gecsemánéban Jézus védelmezésére s elkisérvén ól a 
réme éjszakán az irigy fópapnak palotájába: az a tanitvány, 
a z a Pé ler, ime háromszor tagadá meg egyetlen éjszakán az Ó 

nagy . esterél. Kutassatok. kutassátok a nagy le lki okokat, 
a miért meg1örlénnie kellett a tagadás nak . . . Én csak felsóhaj
tok : . én Uram és én Istenem i mennyi lelki eróvel áldollad 
meg az Idvezi/ót, hogy zugolódás nélkül ludott elviselni min
deneke t, én csak azt érezem. hogy minden ereje és minden 
bizalma mellett is méltán hull hattak könnyei a Gecsemánéban 

méltán óhajtott fel: . Atyám, ho lehetséges, mu/jék e/ tölem 
e keserű pohár." 

A jó lat beteljssült!... Az elbizakodott Péter most meg
törten , szomoruan sir . .. incs már hát senkije Jézusnak, a 
még hátralevó nehéz órákra teljesen egyedül maradt . .. Min
denki elhagyta, mindenki, még csak az az egy nem, aki ót 
küldötte. a szeretó Atya. incs hát már, amiér! aggódni a mul
takért; nincs hát már, amiért félve remélJeni a jovóért. Elóre, 
e1óre már most egyedül az Islennel, ki az események sötétsé-
égének tömkelegében jobb karján vezeti sure/mes fiát. És Jé

zus az ó Atyjának karján ment e1óre; elóre egész a Golgotháig, 
a Golgothának szégyenéig I ... Oh nem. nem I hanem a husvét 
hajnaláig. a föltámadásnak. az örök.életnek és halhatatlanság
nak dicsóségéig I .. 

Egyszerü, de szomoru volt a jóslat ... És a jóslat betel
je ült .. . Itt a tagadó Péter. amott a megbocsá tó, halálra ké
szüló világmegváltó ... minó alakok I .. minó képek, minó lel
\lek és min';; állapotok I . . Költól<, festők és szobrászok, ezelqe 
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nézzetek I És ti mindn yája n, kutassá tok ezeket, melyedjetek el 
ezeknek vizsgá la tá ba s aztán . . . aztán elmélkedjetek, tnnulja
tok. Elmé lkedjetek, tanulja tok ill, il l eszeni aszla l mellell , mig 
eleven minden kép elö lle lek ; ill és a mai ünnepen, a mikor a 
föllámadásnak, a ha lh 'l la lla nságna ll dicsösége mcgszenleli a 
szenvedéseket, becsessé lesz i az egykor IlCse rü könn ye kcl l 

Péte r és Jézus I Tagadás és elhagyalás, megcsa lás és csa· 
la lllOzás ; ez eszméket képvise li a két egyén. S tulajdonképen 
a mi életünket képviselik ök ; mások a személyek, de e törté
ne t mindnyáj unk e le tében ugya naz. Hiszen ilt egyfelöl beállunk 
a szent ügynek, a nemes cél nak szolgála tába s csendesen, a 
vészek közeled tére, e lhagy minket rokon, ba rá t, testvé r, ta lán 
még a gyermek, a hitves is s magunkra ma ra dunll, mag unkra 
Is tennel egész a Go lgotháig, avagy lehe t, a fellá ma dásig. Amott 
másfe lő l az emberek biznak bennünk , mint Jézus Pé terben, s 
mi nagy ha nggal, bizakodva, ta lá n eskü vel igérjük, hogy kita r
tunk a végle tekig, ped ig, pedig a holnaoot még senki scm lá lla, 
S aztá n megtörténik, hogy csak egy villá mlási fény, csak egy 
menn ydörgés moraja és e lhangzik aj kunkon a taga dás szava, 
elhangzik az, ha előbb ne m, a megpróbá Jta lásna k, a szi nva l
lásna k utolsó órájába n. Nem bizonyi tok, ha ne m rá tok hiva tk o
zom ; vizsgáljátok csak öné Jte teke t, önsziveteke t, nem csalódás
ból és megcsala tásból épült·e fel jó része é lete teknek, nem csa
latkozás volt-e az, ami nektek legnagyobb bánatot, sulyos ke
serveket adott ? ., Megcsalás és csa la tkozás, tagadás és e lha
gyás! .. . F érn és nő, ifju és ö reg, szülő vagy gyermek r610k 
hivatkozom, nem ezekbő l á ll-e é lte tek ? Felelje tek I ... Dc ne, 
ne szólj a tok, ha nem inkább s irj a tok. mint Pé ter s a fájó I,öny
nyek mi ndent elmondana k. Sirja tok, mert aki magába szá ll va 
zokogní tud. annak nagy a szíve, az megismerte már a meg· 
tagadott igazságot, és mint Jézus megbocsátott Péternek, maga 
lsten is megbocsát az ilyennek, Ti pedig jobb lelkek, ké
szüljetek e l a rra, hogy elő bb-utóbb egyedü l maradtok, egye
d üI [, tenne!, egyedül a legnagyobb szenvedésnek á rja kö
zepette. 

E világon kettő között választhattak mindn yájan ; vagy 
bennetek csalatkoznak mások s ekkor bűnbocsánatér! kell sir
notok, vagy titeket csalnak meg máRok s akkor lelki erŐre va n 
szúkségetek. Igy i8, úgy iB lsten nélkül , ima nélkül el nem le- , 
hettck. Boldog az, aki sirni tud tévedései, vétkei feleli ; boldog 
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Il ~. nl(' ,,( 1' 1, II Y"'lI'M (. ,,11 i (pI ,, ~ Ur az II unY88zcntcHyhlizát. az 
1 ~ " .. ~ r1H "'H ,)[' ~HO I I ' I vrHzú~ú \. 

MrJH I , •. ,nlJ ll n ~ HZ 'nt 8szta lhoz hivlak. jöjjetek hát lő· 

",,1 , IH"'" I If'''. JIlJj ."·1<. Il hozzá imé Ikozzunk . . . 

IlIt n, az lők Istene. 
(1lu6\1éli urvu ' Sáto I (Igcndu,) 

Csif6 Salamon. 

lJ ~lf\ 1I1 Ill. ulolsó s6h" j t1 m gkinzoll. megreszilell Mes
ler " j[d"I ,61: ,Iv 'gczl ' Iclll Il tll1", n " S S Z licl n hagyla cl a hülö 
,~ I ' u l , ,, 1 ' \ 5 CHyü11 ,I ti It rc 'zi I,örü l I vllk zsivajában.' Dc 
,nin ii ", ntl~v . n 'hl'z rcl hll vé nll ll vo lna ki magát : a nap el
honl t\1 o~u l\. Milllh lJ vi sszhangjttk 'pen a lvó lermészeti erő i, 
" \(Mdull ,d vinu 111"g: a röld m gi ndull é" 8 1emplom kárpilja 

" "'~ hustlda ll. 
EI (' Hezl ' Iúll . suhtllll b> h" lkan a kereszl lá bánál l evők 

tu d \I t b" S II luni lv'\ II Y leJl, , ' IBö l ' ted II. az édesanya szivében 
lll!' 1l102:du lI tl rújd" lom. hog sz' lrepes 'ze azl. megpallant egy 
hUl s .. Ih tIló hongjübml minlha e szó vis zha ngzoll vo lna: el
v(\~~:r.lck ll l 

A tÖII1< 'Q cl vcgi~ II Il\ lván yosságtöl megelégedellen láva· 
!tó ll . tk CH / kis 'cs pOI'1 II 1111l radl. milllh8 a lábu k a röldbe 
II kCf ' 'ldl volll" s mozdulni sem ludá na k. Az a vég ő sö lwj. 
II\dybc'll é y ig" z ~ I ", szá madást! zá rult b . vis 'zhangzoll foly-
1011 " ldl Ol b 'n s I 'rik llú reáiul a legs "t ' Iebb, vak és gondo-
1,,1 " dld\1i ,' is "" I cit. ~li l1 t 'gl' rélá lombal1 lá llá l,. hog egy em
b,' r Adl1ltlthiab I. ldl .J ózsdnek hivna I, . e lj ön. a megkinzo lI tes
let "'v,' s/ i <I kcrcsl tröl, fehér II '0l sba takarja. sirba helyezi. 
I~s UR Inll tll, nl \ . homál S611 . h gy eljölI A hata lom, a sirra 
nclll'z 1<.\\ él hengél il ' ll . Eg ideig meg valahonnan messzirő l 
h"" w il iM ört áll romoi I a lontl egyenletes lépteinek ritmikus 
r(~ i"\ . ,.\ .ul, 11 :-semmi . . . sak« nehéz. fojt ' éjsz6ka, mely rá
r ,I<ild l I II'II-ükrc. "kon ül fölöttük az egyellen tud6t s gon
dlll'lt : dWijéll.kldt I Ettöl "Z utolsó neh"z szótöl nem tudnak 
m<'l\slttlbddulni : rtl ül tl lelkükre, ll1<'gbeniijd II ndolkozásukal. 
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Az egész életből csak ez az egy iáidalmas szó éri nti k t S 

ezenlúl számukra már nincs semmi. 
Nehéz, vak éjszaka. m Iynek már n m akar v 'g I nni. 

Gyötrő, kinos tépelődés a vak éjszakába n. mel nem akar cn • 
hülni. Hol, mikor lesz ill a reggel 7 I é t nap óta c ak 1\ kinz , 
söté t éj I Ké t nap óta csak a nehéz gondola t minden sul Ó ,II : 
vége, mindennek vége, e lvégeztetetI. 

De im az Olaj fá k hegyén megbotlik az e lső napsugó r I 
A derengő reggeli fényben megindulnak a kegy s ClSSZ • 

nyok, hogy drága kenelIel kenjék meg kedves holollulll.l l. A 
sziklasirok közt e lha ladva, felcsilla n lábu l< olall az br d ző 
város, a ha rm atba n fürdő Gecsemán " a Golgo la, omint n r g
ge li napsugara k szelid a ra nyfényé ben fürde tik a gyáSzos h ly I. 
Áldón, megenyhitőn hull a si ro kra a szelid sugór. Az I I lá· 
tása fe lszáritj a szemük harmatát. Egy fordu lóban I bük lunil 
a Jézus s irja. A napfény vakitóan verőd ik vi sza a szildór I • 
a római ka tona reszketve á ll a regge li fényben. t i t t I h I 
még a hideg szikla is s az asszonyok megremegnek: "Mi t 1< • 
resitek a holtak közö II az é l ő t 7" dobban le lk ül<b o sz6zo l, hi
szen "Isten ne m a holtakna k, ha nem oz é lő kn e k Is i ne, m ri 
mindenek élnek Oneki", ujo ng fe l bennük o visszaeml kez ·s. 
Elvégeztetell 7 I Újul meg le lkükben nagyo n ha lka n. d 020nno l 
vissza felel rá a fe lismerés: nem, mosta n kezdőd ik ujra. III· 
szen , Is len nem a holtaknak. hanem oz é lőknek isi no R 

mindenek élnek Oneki ". 
Az elcsüggedésnek. oreményle len I<étségb es snok (tnnyi 

éjszakája borul reánk vigasztalan söté ljével. am ikor l) mi I I· 
künkben is fe lzokog a ké tségbeesés: clvégczlc tc lll M gindu l n 
fájdalom lavinája a sziveken keresztül s útj ÉIban f Ip rzs I min
den reményt, minden bizodalmat, hogy csak o neh z 1< IR 'Ilb -
esés, tehetetlen szomoruság marad utána. Hányszo r ké rd z?O k 
mi is a sürü , sötét, vak éjszakába n: hol. mil'or fog ill megvir
radni s fájdalmas ke rd ésü nkre csak a fo lyion ismét1 Gd ll viR"?
ha ng a válasz: e lvégezte te tt I Vége. mindennek v IlC. N m I AZ 

több derengő nap fény. biza kodó rcm nya I? Tolll n I nni l<eI
lene va la mit. De minek 7 hiszen ugyis örökre vég mind nn I, : 
elvégeztele tti Nem tudunk. nincs a karaluni, o hajn" l. " rem ny
seg kelle elé menni. 

Itt a Jézus ha lá lá ra emlékezte l ő 8zenl "1\7.loln61 l, rd III 

kétSégbeesett 8zivü testvérem, aki éle ted rem nyének slrj A mel-
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iett áiIasz. vari-e erőd. bátorságod a vigaszta lás á ldott napkelte 
e lé menni s va n·e hited a szent megtapasztalás bizonyságát 
keresni ; ..Isten nem a holtaknak Istene' . 

Itt a Jézus halálára emlékeztető szent aszta l mellett kér
dem től ed reménytelen 'szivü tes tvérem. aki életed boldog hi
t éből épite tt eszményidet egymásután látod összeo mla ni s a 
na gy romlás után nem látsz egyebet. csak sürü. á thatolha ta t
la n. nehéz éjszakát és a lüzként égető SZOmoru igé t; elvégez
tetett. van-e hited . bátorságod elébe menni az új nap virradas
nak. az ujrakezdés napjána k. ..Isten nem a holtakna k. hanem 
az élőknek Istene". él-e benned a tudat? 

Pedig ha e\indulsz. szembe jön veled a fény. a remény s 
szived vérével irod fel önmagadnak "az ujrakezdés a ran y je l
szavát". mert meglátod. hogy minden vég egy új ujrakezdés 
kötelességét hordpzza magában. Isten az é letnek és nem a 
megsemmisülésnek atyja s az örök szeretet. örök hála soha el 
nem mulhat. az egyetemes emberi élet s annak értéke soha 
meg nem semmisülhet. 

Az ujra kezdés. a tehetetlen kétségbeesés halálából va ló 
feltámadás boldog megismerésére hivlak e szent asztalhoz. Itt 
Jézus szól hozzátok. az ő szelleme biztat. Általa ujiáébredhe
tünk. Csak legyen bátotságunk az ujrakezdésre. annak fe\is
merésére. hogy ..Isten nem a holtaknak. hanem az élőknek 
Istene' . 

Imádkozzunk. 
Simén Domokos. 

Jézus. én ittam borodból. 
(Urvacsora oszlási beszéd). 

Ravatalos csendben áll a Golgota néma katafalkja. A ra
vatal körül ismerős arcok. Álltunk szembe már velük. arcuk 
vonását nem tudja feledni a világ. Ott van a pénzváltó. ki a 
talentumot syclusra. a dachmát sestertiusra váltogatta. Gazda
gon vigyorog. mintha most venné elégtételét a felboritott aszta
lérI. t;. vizhordó asszony korsójával merőn néz a keresztre. 
szemében könnycsepp - :csillog. Akkor találkoztunk vele. mikor 
telt kor,óval ment" át a templom piacán s bámulta a hara8Yó 
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Jézusi, ki kezében oslorral úzle a eyprusi bor- és a Iyrusi se
Iyem-árusokal. Akaiafaik mellell sir az anya , a lanilványok 
megfélemlenek. a lömeg röhög, a római kalona kést döf Jézus 
oldalába és gui1Yosan mondja: Jézus, én nem iIIam borodból. 
nincs miért sajnáljanak. 

A Golgoláról levezetö út lele emberekkel. E társaság külsö 
szinei ben ép oly változalos, mini a lélek_ mell' elrejtözik a tarka 
ruhák alatl. A kis gyermekét karja közt ölelö könnyes szemü 
anya gondolata 011 révedez ama jele netn él, mikor Ö szóiolI 
hozzájuk: Engedjétek hozzám a gyermekeket, ilyeneké a me ny
nyeknek országa_ Az asszony mellell ordit az ulca csavargója: 
sorsvetésnél én csak a rongyait ka pta m és kacag rajta az, ki 
hóna alall a biborpalást nagyobb rész~ t tartja. Mikor a töm eg 
a templomhoz ér, kacagja a lépesökön a cyprusi bor folt ját s 
a tépell selymek rongyail. 

- Elj ön az idö, - sóhajtja a gyógyult bé na , - mikor 
ez a folt, mikor ez a selyem dara b s a sors vetés né l részekre 
tépell ruh a drága emlékei lesznek a Krisztus követöknek. 

- Én kacaghatok. mert nem illa m borából. 
Általános lesz e kije lentés, a tömeg jelszavává vált. majd 

szá llóigévé, mellyel a szerény. a jó, a nemesen gondol kod ó 
embert csufolják: ilyen ö. mert ivoll a Jézus borából. 

Hagyjuk e jeleneteI. A tömeg majd eloszlik, a ha ngok el
némulnak. beszélni fognak az e mlékek. melyeket megse mmisi
teni többé már nem lehel. Ami megma radt. ami feleli elmél ke
dünk. az ez : vajjon mi illu nk-e a Jézus borából. 

lttunk akarva le lki vágyódásból. vagy iszunk megszokás
ból, ünnepi hangula iból ? Ez ulóbbinak é rtéke nincs. Jézus 
borából az igyék, ki érzi ízé t, lálja színé l. érli je lenlöségél. s 
konlirmálta n va llja: va lahá nyszor ezl lesze m, mindig Jézus e m
lékére leszem . 

• 

Erdekes az. mikor Tolszloy elgondolása a kereszlényekröl 
Maha lma Ga ndihoz jul és ö is felleszi a kérd ési : vajjon a ke
reszlények lermészelböl vagyaka ra lból kereszlények-e ? E kér
dési mi is fel kell tegyük önmagun knak s ha érezzük . hogy 
"akaraiból" nyulunk Jézus . pohara ulá n. a kk or nyer érléke l a 
bor. melyel Jézus poharából iszun k. 

A zsidó Ieri leli aszlalán egy pohár á lIolI üresen, mell' 
mindig a visszalérö lIyésre várI. A mi aszialunkon is á lljon 011 
eiY üres pohár. mell' reá vár, mig mi róla e mlékezünk. 
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N ul ' akarAIból c pohór ulá n s lelkecIre megnyugvás lesz 
, I y lj s cml él,kénl fog á lla ni a sorsve lésre sz~ losz lo tt 

c Je ene . I 
I , I dom bJ'n. Csa k az a lömcR vonu nn már el le lki sze-

rUlona' .. I' I d I' , 'b . lk e1611 . hogy ne ha l Ju' va ore IIOZ8Sa\ an az ellenszenv 
mell " 1 J" ' 11 b Ib ' l 
I C~i1 l fll) ldl ereJe : CZU ~ en nem 1 am OrO( O. 
C nem ~ 

Fiqvcljc lek csak. ma is ha lljuk itt a le mplom e lő tt az or-
~ona h ~~gj Órtl a fel kiá ltás"I",1 : 

_ Mi ncm iszunk Jézus borodból. Nem köl fl lemplom. 
flZ egyház, nem Jézus és nem semmi. mi Isieni magyaráz. 
Dönlsé lek fcl az aszia lI. hadd folyo n szél bora. vesselek sor
sol fl I<chel la ka róra. hadd ltinjél, el mór minden üres emlék. 
Dö nlsé lck Ic a lemplomol. hogy k öveibő l bár I<unyhók épü lje · 
nek. ezze l löbbel ér a lenyo moru!t ember. Az orgo nól lépjé lek 
szél. sipjain ulcagyermekek lovago lj a nak és n engedjélek, 
hogy az esi csendjében idegesi lsen a h"ra ng ha ngja. 

Fig elje lek e hangra és m di lá lja lok fölötte. Hft igaza l ad
lak nekik. nem la rla lak vissza s ne la rlson e templo m. menje
Irk és kövessé tek ökel. mie l ő tt kárhoza tot inná tok e he lye n. Dc 
h" a lélek vóg okozott ide. Ak i, r jöjjelek 8 Jézus 8szta léhoz. 
mAjd nyugodt 1~lekke l tó ozz" tok innen. ezzel a lelld só haj lássa l: 

- Boldog vagyok. me ri Jézus én itta m a borodból. 

I 

Urvacsol'ai beszéd, 
(PÜ nkösl kor.) 

Üt ö Lajos . 

.. Maradj meg tJeliink. m ri immór beesleledik", Azt mond
ják sö lé tsé~ volt e földön. mint amaz elképze li időben . a mikor 
még vajudv" fi i1óg meg tercmtésévd csak az Ur le lke lebe
gett " vizeken s nem han gzott 011 el fl szózat : .. leg en i1á
g ssag !" zi m n<\ják sö létség lilt " világ és embcriség fölött: 
süri) sötétseg 82 emberi ész. sziv és lélek világán pár eZN év
ve l ezelött . Mankóva l já rt az ész. lopog"lózva. remegve fl sziv 
s nlinl megtört szárnyu modór: csügged ten, bánatosan eseti 
vissz.a a föld II rába. tn csarábe a repCdni vágyó és merészen 
szóguldni szereló lelek . Azt mon<\ják. sölétség voll. sölélség /I 
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hit és erkölcs világában és az emberiség érezte. mini üldözö
jétöl megreltenl vad. félénken lapult meg a kerlek lövél 1\ pö 
gyom alalt. Azt mondják : sölétség voll I .. . Mi hig ,jük el. h g 
ez igy is volt. hogy a mil megörökilelt a törl ·nelem. fennla rloll 
a hagyomá ny s bövilelt a szenl ráfogás is : mind. mind igaz I 
Higyjük e l, hogy Islen az ö mindenhaló erejél és j . ságá l sok 
ideig csak önmagának tarlogalla. mélyen gondolkozva : ha vaj-

• jon miért is leremte lte az emberi. mig azlá n végre is c It tu-
dolt tüzni elébe; higyjük el. hogy évezredek hosszu ora csak 

. az egykor izzó löld kihülésére va ló volt. ame llyel egyiilt hült a 
megteremte lt ember szive és le lke is és egyült boruli el az Ur 
szavára egykor a mindenség fele lt széláradó vi lágo ság; hig -
jük el. hogy annyi könny és öröm. annyi merész gondola l s 
jó szándék. a nnyi ha rc és béke mind-mi nd csak a sölél 'ég je
gyéb!,n logamzolt meg s an nak biroda lmá t növelte . terj e zle ll · ; 
aztán zárjuk .le a rég mult idöket. me rt az má r szent igaz. h gy 
annyi ezerévnek vihara és napsugára. ziva ta ra és bélléje n m 
alakitolta á t a világot. nem hozta meg a sziv és lé lek sza bad
ságát s nem szeliditetelte meg az emberiséget. 

Sötétség volt s hosszu idöknell lába mind ve rt n om n 
járt és nem alakiIota á t az emberisége!. . Aztá n jölt egy fény
sugár az égnek gyémán t ja e földre. jölt a szere te t s e f~ n y
sugár magáva l hoza mindent. jóságo t és igazságo t. SZA badsá
got és tisztaságot. ami csak szükséges a földi és mennye i id 
vességhez. És á ta la~ito lta a muló vi lágot. annak hitrend ·zeré l. 
erkölcsi használ. vágyait és Ilüzde lmeit. reményé t S kö nn y it ; 
szóval e világna k sz ivét. lelké t. eszé t. e löldi és az ég ie l" I 
alkotott értelmét. Jézus volt e lénysugá r. e vil ág nagy á ta la kitó I 
A többit tudjátok . . . Eszméil na pró-na pra ha lljá lok. sze r · t t 
melegél érzitek. lelke lényénél vil ágosságo t nyerle l\. sl i ve me l
lelt fellelkesültök. imáját nsponként e lre begilek s ha boru l vagy 
hanyatlik az é lei napja lejelek felelt. li is. mini egy kor a lan il
ványok. hivj á tok öl ; .. maradj meg ve/ünk. meri imm6 r bees
le/edik" . 

• Az emberek ink6b b szerel/ék a sÓlélségel . mini a vi /6-
90s86go!" és a nagy meste r. az id vezi lö ezérl e lbukott. Halá la 
az i ~azság pecséle. a szere le l önfelá ldozása ; feIt6mad{'S8: , 
lélek örökéle le. a hal ha ta tl anság bizonyossága va la . A fel lá
madás napján együ tt megy kélla nitva ny Emma usb,1. Mél/ ne m 
hillek egészen Jézus fe ltámadásában. meri szomorkodva be-
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S7.élgc llék 6 mult napok gyászos éiieményeit. j ézus melléjük 
ó li ; szava il. tud omán yát bámulva halad vele a két tanitvány. 
A nap leha nyatlott; e lköze lge tt az e lvá lás helye és ideje. de 
hót to vá bb engedjük e jó emberi . e kedves utitá rsat ? Kérdék 
önmag ukba n. Nem I .. Maradj m eg velünk. m ert immá r beeste
fedik" . És ott mara "ztá k ő t maguk között. 

.. Maradj m eg velünk. m e rt immár beesteledik" . Maradj meg. 
nem maga dért. hanem mi ére llünk I Igy hi vjuk magunkhoz mi 
is Jézust s erre van is okunk. Esteledik körülöttünk s nincs. mi 
vi lágosságot gy ujtson. Maradj meg mivelünk lelkünk idvezitője 
s gy ujts világot nekünk I ... 

Esteledik. A természet szere te te fe le lt. mely' kivitte egykor 
6Z embert a szabad ég alá. hogy is merje meg o tt Istent és sa
iá t hiva tásá t. esteled ik; ne m merit ma on na n az ember oly 
szép példázatoka t. ta nulságoka t. mint Jézus. A földmivelő még 
kedveli azt ; de má r a tud ós csak Szomoru játékot lált ott. hol 
egymás t köve ti az é le t és halál. a ha lá l és é let minden fej/ö
désben .. Este ledik. az emberi é letben esteledik; nem derüt. nem 
megelégedést : kie tlen sivárságot lá t az e mber az é le tben. hol 
egymást ma rca ngolni. a ké tségbeesésig üldözn i. rölfa lni kell . 
Lemenőben van a szere te t nap fé nye. Este ledik a sziv és lélek 
vil ágába n; tünedez a remény. a bi zI110m. haldoklik a munka-

• 

Iledv és le lkesedés ; /I kétség és bizalmatlanság. a csüggedés 
és hite tlenség sö té te borult a sziv é. lélekre. Este ledik I ... Az esz 
e lveszíte tte egyensulyá l. a le lkiis merete t önzés. hiuság. vagyon 
váJY fojtoga tj á k; a becsüle t. tisztaság á rucikkek. Esteledik. A 
fenyes hintóhoz szennyfolt tapad. a kunyhóban gyülölet. irigy
ség tanyáz. a nagy em ber e lszédül és lebukik a magasból. a 
költő pénzért ir. ra ngkórság. féltékenység honol az Ur szolgá i 
közt; boszorkány- és lidércjárásba n. babona- és csodákban 
hisz még ma is a világ s aka d vallás is. mely ezeket pártolja . .. 
Este ledik I . .. Bününket nem megbánjuk. hanem letagadjuk. 
önző céljainkat csábitó lündéri ruh á ba öltöztetjük. képmuta tás. 
hazugsag. nRgyzolás d ul; esle led ik. sötétedik a világ és emberi 
éle t fe le li s nincs ki világot gyujlson. Lelkünk idvezi tője. nagy 
mester. maradj m eg hát velünk. hogy lelked világánál fény 
g!Juljon elől/ünk. Igen I igen I mert a te ta nitásodban. a te esz
méid es elveidben : é le ledben. halálodban és feltámadásodban 
van reánk nézve a hit és szeretet. az igazság és liszlaság, 8 

[öld i valódi boldol/ság és a mennyei örök üdvösség fáklyája. , 



112 

maradj meg velünk. hogy gyuljon világosság nekünk a földi és 
a jövő életre itt. itt. ahová já rulni akarunk. szent asztalod mel
lett. hogy igy bűnei nke t megbá nva. új életre kelve. á ldozzunk 
a mi Istenünknek. szerető Atyánknak töredelmes szivvel igaz 
és tiszta lelki áldozatot. Jertek imá dkozzunk I 

Mindennek a.dój a I jó Istenünk I A világ homályába n. lelki 
életünk sötétségében nálad keresünk igaz világosságot; és te 
gondoskodol. hogy szen t fiad tudomá nyában és éle tében meg
ta lá ljuk azt. Áldunk téged. hogy igy go ndoskodol rólunk és 
lelkünkről. Áldunk az a lka lmakért. melyeke t megujitasz. hogy 
ehessünk és ihassunk az örökélet kenyerébő l és vizéből. Ál
dunk, hogy megerősitesz . mikor ingadozunk. megvigasztalsz. 
mikor szomorkodunk. világosságaI gyujtasz. mikor a sötétség
ben tévedezünk és föle melsz. mikor ké tségeskedünk . 

Benned bizva akarunk most szent fi ad aszta lához járulni. 
Légy hát velünk és mi mellettünk. Törüld le könnyeinket. ha 
sirunk a szenvedések miatt. hozz derüt szivünkre és lelkünkre. 
ha ráborult azokra a búnnek éjjele. Hivj e szent asztalhoz. 
hogy nyerjünk bátorságo t. erőt és le lkesedést egy szebb. egy 
megujuJt életre. Áldd meg a jegyeke t. melyeke t magunkhoz ve
szünk, hogy szerezzenek azok nekünk lelki békességet s mun
kálják idvességünke l. Hallgass meg minket Mi Atyá nk stb . 

• 
Férfiakkal: .. Az én e ledelem. hogy anna k akaratát csele

kedjem, aki engemet elbocsátott". Is ten I jó Atyánkl Nyisd meg 
a ITii szemeinket. hogy láthassuk tisztá n és igazá n a te szent 
aka ratoda t és érthessük meg velünk való céljaidat. Aztán adj 
segitséget. hogy cselekedjünk neked tetszőleg. mun ká lván igy 
a te országod és a mi idvességünkel. Ámen . 

• 
Nőkkel: .. Szeret engem az atya; mert é~ az életemet le

teszem. hogy ismét felvegyem az t". Nem önmagunk érI. másért 
élni teremtettél te minket jó Atyánk I Életünket fel á ldozzuk. si
runk s imádkozunk legtöbbszö r másokért _ mieink ért. VigasZ
talásunk. erőnk nekünk. hogy e sorsu nk a te hozzánk való 
nagy szeretetedből származik. Légy hát mindig velünk. hogya 
segitséggel felada tunkat hiven teljesithessük s e földi, önfeJál-
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dozó, Il egycs ~ Ie l ulán, veh ssük fel majd a mennyei lökéle
les lelei. Ámen. 

• 
Mindenh 16 F Iség I Ilozzád emeljük még egyszer szivün

Ilcl ('8 IICZ inllC t. T lcd eról és segitségei kértünk s le megad
I d I1z l nellün ll. Szen I fiad aszialához hi vlá l, mi ve ttünk a je
flyr llböl S m si ugy ' r zzük, hogy béke honol keblünkben.'vi
I gosság gyull lelllünkben. Minlha nem f ' lnénk már a vi láglól 
s ennck dolga iiól, minlha vi ' szaköitözö tt vo lna minden hit, bi
zn lom és rem n szivü nkbe : minlha megtiszluitunk volna min
dcn bún <'5 vél kl I : s iJggcdésűnkbó l fölemelkedünk, szomo
rus fIunkból kivetkÓzünk. Áldunk léged j ó I len minden j a-
1'1.1 1 Iért. 

M . S k ri i" imádkozzu nk , kik nem lehettek ill, velünk a 
Ic sz nl haj lékodb n, szenl fiadnak a zlaláná l. Gyógyi lsd meg 
t1 lesli és lelki belegelIel : alázd meg a büszkékel és kevélye
kel, bizlasd mcgliszlulás remén ével a löredelmes szivüekel. 
Lég tt a ügg d - munkás mellett és lerjesszed mindenütt a 
Ic igaz i lÁgossógodal. Áld meg hazánkat. királyunkat, egyhá
zunkat, ár sunkal : áld meg a mi csa ládunkal, a kicsinyeket 

s nAIJ I kal, a mi szolgála lunkai I mplomodban és járásunkal a 
kül ilálJbtln. . Id meg ünnepün llCl ma és ezulán is s bocsáss 

I ~z " n t haj iéi odból lelki békével, igaz szerelettel. Hallgass 
meg miniIci M i I ánl lb. 

Z urnak Icike I belti n rk " dve a li fejetek felelt I Az 
urnak szerelele szá llj n ti r ál k. löllsön be tileket s maradjon 
if.! . 7. fén I lerjesztve, mindig "elelcll. Az Urnak jósága szentel
j en meg s Rdjon neki k boldog ünnepeket. Ámen. 

Csifó Salamon. 

-
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Keresd lelkedet. 
(Urvacsora oszlási beszéd) . 

.. Tragik us esel. mily kevesen julnak lelkük birlokaba ha · 
lalu k e lő ll ... (Wild 6.) 

Átmelegszik raj iunk e kilélel. s remegve valljuk igazál. 
Kincskeresők vagy unk egy hosszu éle len al. s agyémani pora 
ról megfe ledkezü nk. me ly kebl ün k fa la n csillogva adja a lelkel. 
Lélek kereső minden ember. bi rIokba kell azl vennü nk ha la · 
lunk elő ll . Ni ncs egyébre szükségünk ill . mini beismerésre . A 
lelek· keresés beismerésére. Hisze n a lejszin a rcu gye rmek. a 
gyöngyvirag fehér. rezgő hara ngjai me llell . már l é l ekk ereső . Az 
ifju a rózsabimbó myslikuma melle It vágy s remény le li lellség
séggel, l é l ekkereső. Mikor a férfi kezében bárddal szeké rlal la · 
rag, l é l ekkereső. Az öreg is ezl lesz i a nyi iolI b ib lia me llell. 
Le lkünkel keressük a szépségben, vágyba n és reményben. a 
munká ban és a bibliá ba n. Vagy meglordilva: a szépség. a re
mény. a munka. a biblia a lelke t kereste lik velünk. 

A sölél éjszaká k bolygó bűnöse. ki fél az éjfé ltő l s fé l a vi
lágosságlól, a le lké l keresi. Ezt te ile Ahasverus. A szaggalolI ruhaj u 
kold us. ki a ldásl s á tkol egy könnyedséggel szór, lelké l ke resi. 
Lé lekkereső a lömeg, mikor faji . gazdasági, va llási bo ldogul á
sának kapuit nyitogalja s egy az á llagat fejlődésében megha
ladó lélek me llé á ll s' ezt teszi bá mula ta lá rgyává. Il ye nkor ba l· 
dog, mini a J6zus lömege, hololt le lke csak lá rsult. Ez a köny
nyebb munka, mikor sajál lelkünk kiemelése helyell egy a má r 
kilökélyesbbült lélek me llé á llunk. Ez is e redm ény. Nyugodt a 
lé lek, ha a faj irá nti szerele tben kinő ll nagyságok mellé á ll , 
meri igy könn ye bb saját le lki erejének kiizmosilása. 

Kérdezzük: Kik azok, kiknek birtokukban van a lelkük ? 
Szülelésü nk pillana lá ba n I sl e nlő l ajá ndéka i nyerünk , ez 

a lélek. És ez, mint a z e ikészite It lá mpa, külső szikra érintésére 
vár, hogy lá ngra gyulva, lobogjon, - várja a kül ső é ri n tő sz ik
rá t : a szentlelkel. hogy erejére öntuda tra gyuljon. Az nyeri 
birtokba a lel kel, ki ez érinlő szikrának delejes a ra má i föl 
ludja fogni s önm agára nézve érlékesileni . E különös égi á ra m 
a jó mezeje, aszerelel a ranyhegye, az igazság kemény köszik
Ia ja felé ira nyil és veze l. A jósag emberének. EI szerele l ara· 
nyanak birlok(\ban va l) a Il'lke . E lélek viszi Ábra ha mOI Mória 

• 
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hegyére. Já kóuot " Jabbol ré vé h 'z. Józsefet ti FfHUÓ Ilir Iyi 
,zék e el ' . Mózes t uz égő cs ipkebokorhoz. Ezzel gy z Dtlvid 
Góliá t fel e tt · ezzel a lé leldle l mozgatjá k a prófé tá k a tömege
I e t. törne lé lek bámulva á ll Jézus o lda la melle tt, ne m re meg 
a cirkuszol porondjá n, le lkesedéssel megy a keresztes ha dak 
közö tt és csendbe n imádkozik a te mplo m belsejében, Minde n
kibe n. minden é rt ' k : B lélek. 

lük azok, kik elvesztik a lelket ? 
gyermel" a ki melS'dobálj B Jeruzsá le m 'zéles u\cá in á 

csendesen btl l1 agó prófé tá t ; a z ifjú, ki önerejé n Idvül más erő t 
CI nem ismer: a fé rfi. ki inll<:l bb bizik vus e kéje é les késében, 
mint B barázdá ba á ldást hintő esőben ; a z öreg, ki széttépi a 
bib liá t, zak la to tt , sors tó l haj to tt é le té re go ndolva . Elvesz a lé lek 
Kainban, a Józ 'e fe t e la d ó test\'é rben, a ró mai császár ha lá lt 
mu tató újj ·j Ié ben . Elvész az e rd ő lakó rab lóban, A fajá t gyű lölő 
rene~átba n, d e é l az ö reg szé kely le lké be n, ki a Firtos hegyén 
kere i a tündé re k e lrej te tt I incseit faja bo ldogitására. 
------ --- - -----

Jézus aszta la ké rdez: Birlokodban va n-e a lé le k ? Te. 
ki megjete.l té l e he lyen , szokásbó l. rábeszé lésbő l. e rő lte te tt e l
határozásodbó l a~y-e itt , vil 'Y a birlokodban á ll ó lé lek erős 
kivánsága volt-e ez? 

Birtokodban va n-e a lé lek, a nnyira, hogy e jegyekkel é lj ? 
Fig elje tek I J ézus birtokában volt le lké nek, ezért ne m fé lt 

szen edéstő l és htlláltó l. emberektő l és rátámadóktól. Ve le volt 
az lsten . bi rtokunkba e tt lé lek erős , mint a paizs, me ly véd 
földi é letünk ezer kínja és megpróbáltatása közö tt. 

Igy vegyük há t birtokunkba a le lke t. 
19 é ljünk e jeg ekke l. 

Ütő Lajos_ 



• 
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Ósdi divat. 
• (UrV8csora oszláHi be~~éd) . 

• Jeruzsá lem mellett a Kidron p~ l akl'l csend es folyással 
igyekszik a Holttenger felé. Mosl úgy képzclem. min lha minden je
ruzsálemi emlékei magával vinne. hogy llemesse végkép" len
ger mélyébe. Nem messze J eruzsá lem lől magasa bb hegy a la ll 
szökell vizcseopje. a hegy oldalában barlangszcrG üreg. kígyók 
búvóhelye la lán. 

Az esi szü rkül eiében Jeruzsálem ulcá in 010l'Z8108 a lakok 
suhannak lovább. alig észrevehelően sugja egy ik a másik fü
lébe: .. éjfélre várunk a Kídron hegy üregébe ". 

Oreg férfiak és asszonyok. ifjú leányok és férfiak félve 
húzódnak meg a város falainál . majd egyenkini lopóznak ki a 
széles kapun s árnyak kén t tűnnek el a hegy ba rlapgjában . 

Ha jól figyelünk. énekel is ha llunk : 
- Tebenned bízlunk eleilő l fOllva ... 
t:jfélbe morduli a sölél, mikor egy fi a la I leány fekele ru 

hában jön a barlang . nyílásán á l. könnyes szemekkel ül le a 
hideg földre. Arcál kendőjébe rejli , ha lljuk hangos s írásál. Hasz
la la n kérdezzük, felelel el nem ad, de beszélnek !izok. kik mosl 
csoporlosan jönnek e lő s átölelik vígaszlalón a szomorú . fekele 
ruh ás leányI. 

- Miért sir és míérl hagyla el a rej lekhelyei ? 
Mosolyog egy öreg. bizlalóan néz a leányra , hozzánk meg 

igy szól ; 
- Még nem le li el a próbaidő , nem szabad jelenlkeznie 

az urvacsoránál. Ne sirj leányom. egy pár hét még csupán, s le 
leszel a legboldollabb a b::ulanglakók közölt . 
------ - - - - - - - - -

Korin ihas piacán kél szegényember á ll szemben egymás
sal. az egyik hangosan beszél ; 

- ReMgel óla váram. hogy munkába hívjanak . Míndenki 
elkerül. A leslem vézna. Ii ruhám rongyos. reám sem n znek. 
gondolják. lalán dolgozni sem tudok. 

- Ne félj . megsegil az Islen. 
- Az lslen. Mondd. hol van . hogy kacagjak veJe szembe. 

hogy szaka •• zak egy darabol rongyaíml5ól s mulaS50rn meg 
eki. hadd lás8a. mil leli velem. 
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N Iq\romold Ol, m gl lod, m"ij8 lii I. r.; n is ~ .. eg ny 
vllJ;yol<. dc sohs m zügo lódom cll nc, J::n bizom Ol. rbon, O 
II szc~" n yc k II ndvis l/lj , 

N '" r Iylalh ll lln, m " munk ra hivlA1" A mős ill Húnyo
SAn Idól l ulÁna: 

- T 87. r Ih I d, mosl is munlllll "dall , nekem mn s m 
Ad CHY r lal Ilcny r I. A l i Isi n I II i .nk M,I kedveli , aki 
r Iyl n II dv·b n jár. 

S ké ill li ii m"gáb n, mindig h sebb n. mind nkil /l l 1-
hagyo lva , Vnloki m ff SZ lilja. Fö llc1lin l r Á. TárSA n nyomorban. 
B ri lljo a r ngyollban, S " il őj lZ ' h 7. .~b n. 

- Mi ' ri moso lyog,?. lolán n m VOllY h s 7 
- N m, ~ I m si lIem, maradi, mi! az cs l mAg,"nmol 

hoziam. 
- 1101 vollól. vigy ' I I "ng mis. 
- FillY lj . Ilo I sz;11I az si I~ S nlli n '" lál mink I. 

Iv zc ll k a Il riszlu imódók I,öz ·. N m s7.abad 011 I nni, Bm ill 
imádkozn II, d ha VIli va n z rlarlósuknal,. IItlzdflfl ",zl,t1r I 
Ili náljék a sz gényl. 11 j I lakol. magaddal is hozhalsz holnapra. 

- Vigy I hít I, hadd lóssa m fl Kriszlusl. -Uzlc az hs 'g, vi llc a Iliván isÁg. BMálja haszlalan pr6-
b lia vis,ullarlani. b ron lalI flZ imádkozók I,öz' 's lálla, hoUY 
011 egy öszheju presbi! r ralal k ny rel od mind nik ke~.éb . 
Ellliólljo megél : 

- N pok 61a n m ' Ile", m(tr, adjatok nekem is cso ll egy 
r lal ken y r I. 

Moso lyogva köze led lek r"1 jc. Az ő r Ir prcsbi l r nagy 
dar b II 'nyer t ed IICZ be. Az hes mb r bel haral. I rdre· 
rogy. N m ludl,), mi lörlént vel . Fogai l belevági 'l kenyér 
puha bel ,b , harapia rolylon. nye lt m hÓn. Valoki rcj re lelle 
Ilez I, soll8n körül álli Ct Il s az ő r II m gsz61alt egysz r : 

- Hiszel·e fl mi Isi nünkben ? 
A II nyér ki sell kez bő l . szemei könny I I Itek meg, alig 

hallhatóan sugla : 
- 19 n. hisz k. 
KörülölI rölbúgoll oz "nek : 
.. Szivemel hozzód emelem és benn'd bizom Uram . .. 

- - - - - - - - - - - - -
A harmadik k ' p jöjj n a je1enbő l. 
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A nagyváros korzója tele sétáló kkal. Két fiatalember mes
áll a templom nyitott ajtaja elött. 

- Nézd. mennyi ember egy teritett asztal mellett s a pa
lástos hogy adja a kenyeret mindenik kezébe. Jöjj be . néz
zük meg: 

- Ugyan. egy régi keresztény szokás. Úsdi diva l. ma mér . 
csak az öregek hódolnak ennek. nem érdemes figyelni rá . 

És a két fiatal tovább ha ladt. 
- - - - - - - - - - - - - - -

Lehet ósdi divat. régi szokás s mi mégis szivesen hódolunk 
ennek és én hívlak liteke t ~z asztalhoz. mipt pap. mint feleba rál. 

Jöjjetek mindnyájan. akik megfáradtatok. mert itt éle t és 
szabadulás vagyon. De ne jöjjön senki készületlenül. Próbálja 
meg ki-ki magát. nehogy kárhozatot egyék és igyék. Át kell 
menni a próbán. mint a fekete ruh ás leány ahogy átment a 
Kidron parti hegyüreg melle tt . 

Jöjjenek a bűnösök . az istentagadók. mert itt az ls lent 
meglátják. ha lélekben meglérnek s nyugodtan elmondják: 

- Igen. hiszek. 
S ha vannak. kik ósdi szokásnál agyebet nem látnak 

benne. hadd menjenek csak tová bb. imánk kiséri . imánk visz· 
szahozza. s majd valamikor .ök is igy fognak szólani a templom 
elött vigan korzózókna k. mint a hogy most mi szólunk hozzájuk : 

- Menjetek csak. majd visszatértek. mert a vallás soha
sem lesz divat . s az urvacsora nem lesz ósdi szokás. 

Ütő Lajos. 

Próbáljátok meg magatokat. 
(Urvacsorei beszéd.) 

Valahányszor megállunk ez asztal e lött. k. ai .. min dig 
eszün kbe kell. hogy jusson Pá l apostol figyelmeztetése: "Pró
bálja meg azérl az ember magá t és úgy egyék abbó l a ke
nyérbő l é3 úgy igyék abból a pohárból". (I. Kor. II. r. 28. v.) 

Mélységes jelentőségü. megrázó erejü ez afigyelmezle tés. 
mert szemt)eá llitja az embert maga-magával. Ez a magunkra 
való rádöbbenés két nagy meglepetést ta rtoga t számunkra . Az 
ei1Ylk az. hogy nem ismerünk magunkra. mert azt vártuk. hogy 

• 
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valami szépet. valami nagyszerüt fogunk látni. A má~ ik az, 
hogy ·magu nkra rá isrr.erünk s akk or a fájdalomnak kétségbe· 
esésnyk lesujtó érzése tölti el lelkünke t, hogy mik vag yunk és 
mivé lellünk. 

Ki vagy te? Miért is vagy te tulajdonképen? Vajjon hozzá· 
járultá l· e bár egy jollával az lsten törvényének betöltéséhez. 
Vajjon méltó vagy·e, hogy fölemelt fövel· á llhas meg a Jézus 
asztala elöli? Ezek a kérdések merednek reánk és felénk a 
léleknek ama nagy meghasonlásából , am ikor szernbekerülünk 
magunkkal. S a tátongó szakadék, amely lassankt nt megvilá· 
gosodik előltünk gyarló és kicsinyességekbeh fe rtőzött életünk 
és a magasztos ideálok között, ameJyeket megvalósita ni nem 
tudunk - a megbá násnak , a szégyennek, a bátorlalan elcsüg· 
gedésnek szomoru huriait reszkelleti meg sziveinben. 

Ebben a reltene tes lelki válságban é l most az egész em· 
beriség. Ennek a fojtogató lelki meghasonlásnak a kinjait kell 
ma éreznie minden lelkiismeretes és felelőssége tudat ában é lő 

embernek. Aki még odáig sem jutolt el, hogy mindezt meg· 
érezze s az őt terhelő , a nehéz osztályrészül jutó feladatok 
gondját kön nyedén e lháritja magától, az "csak test szerint való, 
aki nem lehet kedves Isten előtt". 

Azok között, akik szembekerültek immár önmagukkal, is· 
mét van nak olyanok, akiket a harc hiábavalós9ga elcsüggeszt, 
a kiknek szárnyait letöri az é le t vihara s lehorgasztolt fejje l vár· 
ják a csodál. amely megmenti _a világol, vagy nem várn a k , 
semmit, ha nem beletörödnek a romlásnak és a pusztulásnak 
sza moru valóságába. Ezekre cé loz az apostol, mikor azt mondja : 
"Sok van tiközü letek erőtlen és beteg és a luszna k sokan". (I. 
Kor. 11. r. 29.) 

És va nnak, meri kell, hogy legye nek olyanok, akik ma
gukat megpróbá ljá k, akikel megpróbál az Islen s akikben a 
megpróbálás és megpróbáltatás nagy és nehéz pillana laiban 
felsir és felzokog a lélek ösi vágya, kioltha ta tlan kivánsága, 
vajjon hogyan tudnék ebből a mélységböl fe lemelkedni, vajjon 
hogyan tudhatnám a hiva tási, amelyre · elhivaltam, betölteni, ' 
hogy tudh atnék lsten kegyelmére és jóságára méltó lenni?! 

Méltónak lenni! A legmagasabb és egyedü l jogosult em
beri törekvés és kivánság. Méltónak lenni arra, hogy lsten reánk 
tekintsen; a szentségben. amely az ö lényege, részesilsen, hogy 
visszaadjon önmagunknak ho~sza~ tévelygéseink közölt s dil!-



120 
• 

dalmasan felragyogtassa bennünk a szellemiségnek alig élö 
lángját. Hogy megmerjünk állani elö tte, amikor " lelkiismeret 
szavában ismét és ismét számonkéri tölünk, hogy mit tettünk 
és mit akarunk tenni - ez az egyedül értékes , ez a legna
gyobb emberi ki vá nság. 

Embernek lenni - a szó va lódi értelmében ncm jelent mást, ' 
mint emberségünket felül mu ln i, szűkös korl átai közül a lehetö-
ség szerint magunkat kiragad ni. Bármil yen legyen is az élet 
tragikus sorsu vagy ugynevezett boldog. bárh ogy is jutunk el 
végéhez, meg törten avagy mosolyogva - minden esetben be 
kell lá tnunk, hogy .az élet egye tlen kérd éssé, az ismeretl en lsten 
után va ló kérdéssé válik s minden elintéze tl en kérd és ebben 
az egyben nyeri megoldását, ha eljutottunk egyszer oda, hogy 
az élet mulandó tüneménye i mögött megpillan tsuk az örökké· 
valóság ragyogásá l. 

De hogyan állh at meg a muló az örök l,évaló elött, a 
gya rl ó a tökéle tes elött, a földhöz ragad t a vi lágok ura és te· 
remtöje elö tt. Csa l, ugy, ha maga bár törekszik az örökkéva ló, 
a tökéletes felé, ha kivánja és éli a léleknek tiszta éle tét már 
ilt eze n a földön. 

Erre adott példát nekünk Jézus, az embernek fia, 
aldnek tel, intele egész életében Istenre volt függesz tve , ak inek 
utja egyenesen veze t O hozzá. Szive telve van vég telen és alá· 
zatos szeretettel lsten és embertársai iránI. Örökkévaló értéke
kért küzd a mu landóság világában, az igazságért az igazság
talanSágok közepette. Mindig csak azért , ami nem e vi lágbó l 
va ló, ami nélkül azonban ez a világ és benne mi sem érünk 
semmi!. 

Az ö emléké t van hivatva szo lgálni ez az asz tal s hogy 
méltók lehessünk az ö emlékezetéhez, imádkozzunk. 

Dr. Varga Bé ta, 
, 



Nem ezt akartam. 
(Urvacsora osztási beszéd.) 
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Gyönyörű buza tábla melle tt állott Jézus. Szemének tekin. 
tete belerAgod t a te lt szemekbe, majd a ka lászoka t lágya n si
moga tt a Ilezo. A buza ttibla szé lén szerencsé tlen ember ül l. 
Szemével nem kereste az ég kékjé t, virág szirma szinét nem 
isme rte Ő. szü l etésé tő l vak. Jézus megsajná lta s szólott hozzá: 

- Aka rom. hogy láss. 
Föln yito tta szemé t, bá mulatba meredt nézése. öröm resz

ke tt ette aj ká t. szólni nem tudotl. Lá tta már az eget, a virágos 
föl cle t, az ére U buzallalászt, az emberekel. 

• 
Mosolyngva men t tová bb Jézus. Ta nitványaival egy e rd ő 

a lá é rI. Az erd ő kicsiny volt, de hangos a maclárdaltól. Ez 
Isten t dicsőilő him nuszt sokáig hallga Uák . Rongyos ruh áju em
ber ha ladt el me ll eUük. Jézus megszó litotla: 

- Allj meg egy pillanatra, hallgasd e zenél. A dalos ma
dár sz ivében is ls ten é l. - Az idege n nem figyel, tovább megy. 
A szere te t apostola szelid hangon mondja: 

- Is merem ez em bert, hasztalan szólsz hozzá mester. 
- És szó iolI Jézus: 
- Akarom, ha llj! - HallolIa a sze llő suhogását, a ma-

dara k éne llét , a Krisztu s szavál. Mire megköszönte volna, a 
ld csa pa t már távol volt t ő l e s más idege nnel beszé lt Jézus. 
Són ta volt az, ki mankóva l próbált erő t adni gyöngü lt lábának . 

- Mióta hordod e ma nkót? 
_ Szalad ta m én is va la mikor Uram, de egyszer megtár

pa nt a lába m. Csak lá tom, hogy van, de nem é rze m. Tövis 
szurha tja . göröngy kin ozha tja, üthetem kőbe, csak a vér piros
ságát látom rajta. 

_ Akarom, já rj 1- Nagyo t rugoU a mankóra meggyógyult 
lábáva l s boldogan kövelle JézusI. . 

Szomoru osnony jöll szembe velük. Fekete ruhája tÖVIS
t ől szagga totl. Szemében könn ycseppek kinlódna k, lelkében 

sohajok páráznak. 
_ Bűnös vagyok Ura m. Az emberek szemembe kacag-

nak ujj a l rám mutatnall, cégérnek állitanak, mit tegyek Mester? 
, _ Je r, kövess enge m. Megbocsátok ne lled, me ri melyen 

tudsz szeretni. 
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Mig az asszonnyal beszél, a hosszu útlól iáradt hirnök 
jön felé : 

- Jöjj azonnal, Mária, Márta izeni, a fiú meghalt. 
Jézus megdöbbent, mint mikor a jóságot durvaság rázza 

s egy könnycsepp jelent meg szemén. Nagyon szeretle a fiút. 
Elhagyja a társaságo t: sietve köve ti az e mbert. A holttest mel
le tl imádkozik, majd a lelke mélyébő l kiizmosult hit erejével 
tuda tosa n szól: 

- Akarom, élj . 
Es a fiú újból kezdi az életet. 
- - - - - - - - - - - -
Jézus ma is já ,ja a földet. 
Keresi a régi e mbereke t, ism erőse it, a kikkel jót tett. Az 

egyiket fölismeri . Bá tor szemekkel a messzi jövőbe néz. A je
len előtte ' rozoga hid, melyen á t terveinek megvalósitása fel é 
sza lad. Mindig a tá volba, hiú re mé nyek üres világába - tekint. 

A mester !l1egszólilj a: 
- Miért nézel za varos j övőbe? Miért ködited jelened ? 
Az ifjú merészen vág vissza: 
- Te a kartad, hogy lássak, Te nyito ttad meg a szeme m 

látását; ne á llits most meg. 
Idegen ha ngokra fi gye l az, kine k fülé t egyszer O nyito tta 

meg. Ha llgatja a sátá n szavát bibor piros hajna lon. tivornyás 
éjsza ká k érzéki lá rm ájá t. má mortól vadult szava ka t. 

- Ne tedd - figyelmezteti Jézus - inká bb tö md be 
füled e ha ngok e lő tt . 

• • 

- Miért . hisze n Te aka rtad, hogy ha llj a k. 
Idegese n szaladóra tekint. ki ka pkod egy biztos ág utá n. 

a hol megpihe nhet. De az ág hajlik. menekül . tová bb űzi az 
élet. vagy siet megvalósita ni a hé tközna pok terh ei szűlte újabb 
terve it. 

- Ki kerget ? Miért szaladsz? Pihenj. pihe nésre vágyik 
lelked is. - Inti szeliden Jézus. 

- Te adtad vissza lába m erejét. Te tö rted össze a ma n
kót. ne á llj há t utamba. lá tod űz az éle t. 

.. Selye m ruháju nő közeledik. Uj ja it gyürük. nya ká t gyö n
gy ok ekesllik . Arca pirban ég. szemében tűz lobog. 

A Mester megszólitja : 
. . - Vesd et selymedet. ékszereidet. gondolj a lélek szép

Ilei:elre. 
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A nő fel kacag, kacagása sért, bánI. 
- Már megbocsátottál nekem egyszer, meg fogsz bocsá-

tani még nem hétszer, hanem hetvenhétszer. 
A város végén egy ifjú ü l kövön s fejét lehajtva zokog. 
Részvéttel közeledik hozzá Jézus. 
- Lelki fájdalm ad van ifjú, meggyógyitalak téged . 
- Ne tedd. Egyszer föl támasztottál halottaimból, mosi sir-

nom kell arra a gondolatra, hogy az életet újból kezdem. (Wild 6.) 
- - - - - - - - -
Jézus ez útja után új beszédet mond . Beszéde ez : 
- Nem ezt akartam . Azt akartam, hogy lássatok. Lássá

tok mi jó, mi rossz. Úgy gondoltam, csak a jót követitek. 
Azt akartam, hogy halljatok. Csak a jót halljátok s azt 

megtartSátok. 
Azt aka rtam, hogy lábatoknak erőt ne a mankó adjon. 
Megbocsátottam büneiteket, hogy többé ne vétkezzetek. 
Azt akarlam, ne keseregjetek sorsotok felelt, vágjátok da-

rabokra az élet terhei!. Azért támasztottalak új életre titeke!. 
- Én nem igy akartam, ahogy most látom kétezer év 

után. A s2envedések agyagábó l új Golgotát gyúrok, öreg fák
na k derekából új keresztet vágok, hogy itt vesszek el szemei
tek előtt a nagy semmiségbe. 

Én nem igy akartam ezt, mikor borral telt kelyhet nyuj
tottam felétek , mikor kenyeret törtem szemeitek elött. Visszlr
h úzódom a multba, elrejtözöm a köd fátyolába, a ti jelenetek 
nem alkalmas egy Messiás befogadására. A templom sok, de 
kevés az imádság; az orgona hangos, nincs igaz zsoltár; a hit 
gyönge s a jó cselekedet elveszeIt a "Jerikó" -i uton. 

Vi sza megyek a multba, ráboruini a Sionra , ti menjetek 
a jövöbe kaca""a, egy új Golgotára. 

- - - - - - - - - - - - -
Jézus e beszéde rázza a lelkeket most az Ő asztala mel

lelt, .. hol látni. hallani , járni, büneinkért vezekelni akarunk és 
új életet kezdeni lelki vidámsággal, kezünkben a Jézus poha-
rával; új életet munkával. Jézus kenyerével. • 

Ö ezt igy akarj a. 
Ütö Lajos, 



A szőlőtő és szőlővesszők. 
(Ur ... ecsorai beszed. Általános) . 

• Én vagyok a szőlő lő . Ii a szőlŐvesszők . Aki én bennem 
marad. én pedig Ő benne, az lerem sok gyümölcsöl : meri ne
Iam nélkül semmil cselekedhellek". (Jan. 15. r. 5. v.) 

A Názáreti Jézus szavai ezek. Azé a Jézusé. aki olyan 
elragadtatással szemlélte a lermészet szépségeit és jelenSégeit 
s azokat olyan közvetlenséggel használta fel a legmé/Y"bb va!. 
lási és erkölcsi igazságok megvilágilására; aki bizonyára nag,. 
gyönyörüséggel nézte szép hazájának messzi földön hires szóló. 
hegyeit is. Amikor 011 járt a Karmel hegy aljában, honnan a 
regenda szerini Mózes kövelei rúdon villek egy hatalmas gerezd 
szóló I ; a Kidron szép völgyében. Gecsemáné környékén . vagy 
Szamaria lankáin. ahol volt a ábot szólóje. melyet még a ki
rály is megkivánl: mindenüll gyönyörüséggel nézle a szóló· 
vesszókön csüngő dús gerezdekben az Islen áldásál. mellye! a 
hű munkát s a becsületes szorgalmat olyan gazdagon jutal
mazta. De amilyen édes gyönyörüséggel legeltette tekintetét azo
kon az édes Iétől duzzadó gazdag fürtökön : épen annyira le
hangolta az. ha a külső természet áldásait összehasonlitolla 
népe vallási és erkölcsi terméketlenségéve!. Mert mit érnek a 
külső javak, lelki javak nélkü l ? Mit érnek a kincsekkel rakolI 

• 

magas hegyek. ha körülöttük törpe lelkek járnak-kelnek? Es mit 
érnek a földre hajtott teljes búzakalászok. ha ke ély és felfu· 
valkodott emberek aratják? Mit érnek a termékeny ölgy"k, ha 
a nép kopár és terméketlen? Sőt az olajfákkal koszoruzott he
gyek, a szőlővel ékeskedő oldalok, az aranykalásztól hullámzó 
völgyek, a füge és oleánder bokrok tól sűrü kertek mellett. an
nál szomorubb látvAny a nép kicsin 'es önzése, álnok képmu
tatása és durva földhözragadottsága . Úh milyen más volna a 
kép. ha a külső szépségekkel lelki szépségek, a földi kinc ek
kel lelki kincsek, a romlandó javakkal a romolhatallan javak 
párosulnának I Meri nem azok a boldogok. akiknek sok eszten
dőre elte tt iava ik vanna k. hanem a tiszla szi üek. az alázato
sak. a békességre ig. ekvók. a túrók és az igaz-ágérl szen
vedók. 

Miként lehetne há t a nép lelkét is termő barázdává lenni ? 
Miképen lehetne tekintetét magasa bb tájakra emelni, hog)' a 
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vakok lássanak. a siketek halljanak s a betegek meggyógyul
janak? Miképen lehetne a régi eszményeket újra lángralobban
tani s a halálba vezető széles útak helyett a tévelygő sokaságot 
azokra a keskeny ösvényekre vezetni. melyek az életre visznek? 
Miként lehetne ezt a nyakas. kemény és elbizakodott népet 
jóvá. szelíddé és alázatossá tenni s ezáltal boldogságának igazi 
alapjait letenni? I1yenszerü gondolatok foroghattak a Názáreti 
mester lelkében, amikor a szőlőhegyek között járva, kipattant 
lelkébő l az örök szép hasonlat: .. Én vagyok a szőlőtő, ti a 
szőlövesszők: aki én bennem marad és én ő benne, az terem 
sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem tehettek". 

Igenis, Jézus a szőlőtő: melyből kihajtanak a szőlő vesz
szők. Az ő hite, az ő szeretete, az ő reménysége. alázatossága, 
szivjósága, szóval az ő lelke az, ami újra szülheti, megment
heti a világol. De nem elég csak . lábainál ülve hallgatni tani
tásait, gyönyörködni példázataiban, hanem az ő lelkéből lelke
sedni, életét megélni, vele eggyé lenni. miként ő is egy volt az 
Atyával: ez az . igazi termékeny és áldott életnek egyetlen útja. 
vagy miként a szőlővesszők a szölőtőből, úgy 'venni a lelki 
táplálékot Jézusból. . 

Úh mennyi sok szép és áldott szőlővessző hajtott ki a 
történelem folyamán abból az élő Isten által megnemesitett s a 
tejjel és mézzel folyó Kanaán földébe beplántált szőlőtőkéből : 
Jézusból. Az apostolok, akiknek életük sem volt drága, csakhogy 
a rájuk bizott munkát elvégezzhessék; a hitvédők és hitvallók, 
akik mindig fennen hordozták a Mestertől átvell lobogót; a vér
tanuk. akik inkább a cirkuszok porondján éhes vadállatoknak 
lettek martalékai. vagy a máglyán és börtönben fejezték be éle
tüket. minthogy az igazságot megtagadják ; a hittéritők. akik 
száz halál és ezer veszély között is idegen földrészek és isme
retlen világok müveletlen lakói között hintették el a keresztény 
igazságok magvait; a reformátorok, akik eme jeimondattai ajku
kon: ..Inkább kell Istennek, mint · az embernek engedelmes
kedni'. tettek bizonyságot az igRzságról; ama nagy kereszté
nyek. akik az égő gyertyát kitellék az asztalra. hogy mindenek
nek világoljon, hogy mások látván az ő jó cselekedeteiket, 
dicsőitsék a mennyei Atyát: mind, mind annak a szőlőtőkének 
voltAk az erőteljes és drágalátos hajtásai. És mindenütt, ahol 
az ember igazi kivatását megértve. a keresztényi eszmények 
~zol\!álatáQa _1111011; ahol a hanyi loho6ók lensetése helyett el 
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bélI ·s. polgári munka oltárainál áldozott; ahol a szeretet le· 
győzte az önzés és bosszuállás gyarló indula ta i!; ahol az erös 
lehajolt. hogya fölemelje a gyöngét s a boldog letörölni igye· 
kezett " szenvedők könnyei!; a hol a lelkiismeret szava el
nyomta a földi érdekek lármájá t ; ahol a lá tsza t és képmutatás 
helyell Istent . lélekben és igazságban" imádták s a szellemi 
szabadságo t többre becsü lték a szolgaságnál ; ahol az ember 
szívvel és lélekkel. minden hátsó go ndolat nélkül beállolI lsten
országa munkásai közé; 011 mindenüll azok a Jézusból kihaj
toll szőlővesszők te rmellék izle tes gyümölcseiket. Igy teljesedell 
b e a Mester igérete ; .. Aki én bennem marad s én ő benne. az 
terem sok gyü mölcsöt". 

Oh. de jöttek a kereszténység történetében sötét idők. a mi
kor a szőlővesszők leszakadtak az igazi szőlőtőről s maguknak 
új gyökeret igyekeztek hajtani . Körülöttük vad hajtások burján
zottak fel. a mel ek az a pró, sovány gérezdek elől elzárták II 

nap éltető világosságát. Ha termellek is valamely gyümölcsöt, 
de az vad, fa nyar és izetle n volt. Oli, a hol Isten o rszága he
Iyell földi és világi országok terjesztése. a sztl badság heh'ell a 
'zolgai Inyomás, az é lő hit helyett az iroll tAntételek, az a lá
zatosság helye ll az ellenségeskedés leli a keresztények esz
mé n, e ; 011 mindenü II az igazi szőlőtőkéről leszakadt szőlő-

sszők termellék a maguk gyümölcseiket. S hogy milyen fa
nyar és izetlen gyümölcsök voltak ezek, arról beszélnek a ke
gyetlen hi!üldözések. a pusztitó há boru k, a lélek nélkül való 
üres szertartások, a hiu em beri bölcselked . sek. Beszélnek azok 
a keserü könnyek, fájda lmas sóhajtások, testi és lelki gyötrő
dés k, amelyeket az elvakult ember okozolI embertá rsának, Igy 
t ljesedell be a Mester mondása; .Nálam nélkül semmit sem 

elekedhellek" . 

Hát vajjon ma megérlellük-e ez t a nagy fig 'elmezte tést ? 
Tudatá ban agl'unk-e an nak. hogy hítbel i, eg házi, lársada lmi. 
söt politikai nagy kérdéseink t is csa k Jézuson keresztül old-
ha lj uk m k' l ' ' t - ' d ? T eg "e eg, o mo on . uda tába n Bgyunk,e a nna k. 
hogy nem 011 van Ű je len, a hol a tudósok fén yes elmével ha
talmas re~dszereket irna k tanításairól ; a hol a bölcsek össze' 
v:sznek I nyege és természete fölölI ; a ho l Ura m I Uram ! kiál
tda okkka l , egitségü l hivják agy kápráza tos szertartásoka t ren-

ezne lIszteletére Han tt ' I . 
mek-lelkek l k ' ern ,o van. Je en. a hol arIa tla n g er-

B oznak s az Blazatos. IIszta . z ivek ö! szomiuho~-
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zák: a hol az é lő hit hegyeket mozdil ki he lyükbő l s a szere
tet nemes és jó cselekedetekben tündöklik: a hol a hegyi be
széd örök igazságai valóra válnak s a pé ldáza tok ta nuságait 
megéli az ember : a hol az evanqélium szellemétől á tita tott s 
kovászá tól megnemesile tt lé lek elmondhatja: .Élek többé nem 
én, ha nem él bennem a Krisztus". 

Ez a lelki vágy, ez a belső szomjuság, ez az erős a ka
ra t és szent elhatározás vezéreljen ide a Jézus asztalához I 
Előbb azonban imádkozzunk. 

Vári Albert. 

Búcsú beszéd 
Szolga Lili koporsója felett. 

Nem koporsóban, virág· ágyon pihen, s a castrum doloris, 
egy virág-oltá r. 

A fehér őszi rózsák lágy szirmai melegen lapadnak egymás
hoz, s a le lkek sóhajálól ha meglebben fehér selymük, egymás
na k suttogják: virág volt Ő is. Elhullása : virághul/ás az ősz 
ha ngula tla n világában. 

Huszonöl év megszakadt történeténél ismételjük mi is e 
virág-oltár melle tt : "az életben szakadékok vannak, melyekböl 
a ha lál mm-:sikája hallszik". (Tagore). E szakadék szélénél sok
szor meglepetésekkel ta lálkozunk. E meglepetések rémesebbé 
.teszik a halá l muzsikáját, s minket a nagy "titok" mystéduma 
rémit. Re ttenetes a /itok aratása. Nem olyan ez, mint mikor érett 
buza m.ezönek vág neki a sarló, vagy virággal tarkitott fúrendet 
ra k sorba a kasza , ha nem mikor emberrendet halmoz prizmába 
a via dolorosa n a ha lá l. 

Emberrendek a v irágok alatt. És közöttük mennyi az isme
rős , mennyi a "fehérruhás ha lutt" . Ilyen menyasszonyosan fehér 
ruhás halottunk Szolga Lili is. Fehér volt egész élete, ártatlan a 
lelke, gyöngéd a szive, mintha női ideálnak teremtette volna 
az lsten. 

Szép lehetett a teremtés munkája, mikor lsten, szive mel
lő l kiszakilott egy darab lelket és leszállott vele a földre, hogy 
formát adjon lIeki. Kemény követ csonttá változtatott s meg
adta skeletonját az emberi testnek. Hússá tette a földet s a 
csontot teleaggatta izmokkal : a földből kibuzogó sósvizet pirosra 
festette s elinditotta az izmok csatornáiban, hogy melell vér 
éltesse a sejteket. Az éjfél sötéljével megfesle tte a hajat, a sze
met: vagy engedte, hogy a , szem az ég kékjét ragyogja vissza 
~ " hajat a fölkelő nap sugara aranyozza. Csak a szív mei-
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teremtése adotl nagy gondot az Istennek. Mikép legyen állandó 
dobogásában, mikor oly nehéz fájdalom és szenvedés, öröm 
és boldogság elhordozására akarta teremten i. 

Talán a szikla keménységét velle s a lábainál csobogó 
csermely t, a virág ártatlanságát s a tövis szurását, hogy ilyen né 
letl. Nem tudom, de ilyen - keblünkbe van zárva s dobog 
szüntelen szenvedőn és fájdalmasan, örvendezve és boldogan. 
Amikor készen volt az isten i mú , az ember öntudatos gondol
kozásának erejével kezdte önmagában felfedezni eszépségeket 
s még tökéletesi teni is akarta úgy, mint ahogy sétaterekké ren
dezi a fáka t s gruppokba osztja a vi rágoka t. Az ember ideálja 
leli az embernek. Eszményképe Jézus embertársainak . 

A férfi a nő t kö ltő i hason latok lep lével selymezte körül s 
amikor megismerte a nő hiva tását, életét, j ellemét. szenvedé
seit . .. ezt irta róla : a nő az örök mosoly, a sóhajtás, a könny
csepp. Örök mosoly Delila ajkán, mély sóhaj Salome lelkén, 
könnycsepp Magdaléna szemén. 

E női ideálhoz hason ii tom azt, ki e virág-ágyon pihen. 
Mosoly volt az ajkán, sóhaj a lelkén, könnycsepp a sze

mén. Mosoly, ha övéire nézett, sóhaj, ha szenvedést érzett, 
könnycsepp akkor, mikor egy májusi napon reszke tő ujjakkal 
" titok"· ban e sorokat irta : 

"Nem fáj nekem semmi, 
Csak az élei árva . 

Nem fáj nekem sem mi, 
Csak 8 halált várja ", 

-
"Amikor fellobog 

Az ősz i fehér rózsa. 
S hull.lj. leveiéi 
A fehér akácfa, 

A kkor megyek el én -
S lalán ez sem rájna, 
Cs.k .kjl itt h.gyok, 
Letkem .zl fájl. lj.". 

, 

E vers után mos t ugy tetszik nekem mintha minden ősz i 
rózsa, fehér koporsószeg volna, mely el a'karj a zá rn i Ot tölünk 
örökre. Csak azt a mosolyt, azt a sóhajt , azt az utolsó könny
eseppet nem tudja elzárni e lőlünk a v irág. 
, Mennyi fehér szekfü kelleti naponként, mig elkészü lt a 
meny~sszonyi csokor ugy, ahogy mos t e lőllünk áll. 

'. O volt. a völegény ideá lja, az apa imádsága, az an ya 
konnycsepPJe, a testvérek sóhajtása. 

O nekünk a nő rő l alkotott eszményképünk. 
Ütö Lajos, 

;: , , 
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