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A L K A L M I B E S z É D E K. 

Megúju!ás. 
A kénosi templom megújitása ünnepén mondott felavató beszéd. 

II. Kor. 5. 17. ~A régiek elmultak, ime ujjá letl minden ", 
Neh. 8. 10. ..Mert szenl e nap fl .mi Urunknak. Ne 

bánkodjalok, mert 8Z U rnak öröme fl 

ti erosségetek ". 

Ha lélekta ni alapon vizsgáljuk azokat a tüneményekel. 
melyek napjainkban a fal u meg a város lakói között lejátszód
naK. értékes tanulságoka t von hatunk le. A mezón arató mun
kás sietve végez s mintha nem volna ideje az ifjak hajdan oly 
megható énekére I Másfelól a zonban egész munkás napját ál
dozza fel. ha a te mplomba hivják. hogy ott az igét hallgassa. 
a zsoltárt énekelje. Majdnem azt mondhatnók. hogy Istenhez ' 
tértünk s inkább lemondunk e világról, csakhogy vele. az égi 
a tyával lehessünk. Szegénységünket emlegetjük s panaszko
dunk. hogya mindennapi élet terhei alatt roskadunk s mihelyt 
azt látjuk. hogy templomunk falai repedeznek s nincsen olyan 
közös otthonunk, hol lelki pihenóre és fellendülésre összegyül
hetnénk. azonnal készek vagyunk feledni saját házi gondunkat 
és sietünk áldozni Isten oltárán. 

Oseink magasztos példái megjelennek. A faji és nemzeti 
büszkeség élénk pírja kiül az arr.unkra. mert mi méltók aka
runk lenni öseinkhez. A régiek megűjulnak. Buzgó imádság 
csendül meg százezrek ajakán s hittel zengi minden ajak : 

"Tied vagyok. tied hazám. e szív. e lélek. 
Kit szeretnék. !:ta tégedet nem szeretnélek" . 

Amily édes, boldogitó keblemben az érzelem, ha reád 
gondolok édes hazám, épp oly hevitó. lelkesitó. ha téged ölel
hetlek keblem legdrágább kincse. én boldogitó hitem. Tied va-

• 

• 
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gyok jó Atyám, Isten. Lelki éhség és_szomjuság hajt Isten háza 
felé. Mint a nap hevében tikkadt ajak epedve kivánja a forrás 
enyhitó vizeseppjét, úgy az élet és sors gondjai között elcsigá
zott lélek a hit balzsam át I Lelkünk megtelik nemesitó új gon
dolatokkal, szivünk vigaszt talál, mihelyt elénekeljük a zsol
tárt: .. Szivemet hozzád emelem és benned bizom Uram". 

Az apostol szavai kissé mélyebb vizsgálódásra utalnak. 
Mil jelent ma, hogya régiek elmulnak, mindenek megújulnak ? 

Elmulás I Mi ez 7 Csupán tünemény, csupán változás, át
menet tegnapról mára, csupán annyi, ami ezzel az ősrégi 
templommal történt, levetkózvén régi köpenyél. újat öltött ma
gára, de ó az, aki voll: istenháza. Épp mint az ember I 70- 80 
év hosszu sora lankadó szemei elöli, de ó ugyanaz, aki hajdan 
ifjú voll és vidám. Ö látja a zöldelő fa lombját, ö gyönyörkö
dik a virág illatában, ő is elmondja PetőIivel : gyermek vagyok, 
gyermek leltem ujra. Ami voll, az mindig legyen , mertligyanaz 
a teremtő egyszer elvégezvén, szüntelenül ismétli az ujra terem
tésI. Az ó világ pesszimista prédikátora csak azt ismétli : va ni
tatum vanitas l Minden hiábavaló. A mi voll, az lenni fog. 
Ikarus hajdan akart repülni, most már repül. Archimedes meg
találja azt a pontot, honnan kimozdilja sarkából a földet, hiszen 
maga a föld végezi szédületes futását, és most már szárnyon 
repülő ember átrepüli, megkerüli a vak csillagol. A régiek el
mulása nem ijeszt, mert az elmulás csak változás, a változa
tosság pedig gyönyörködtel. Mi, akik Európa kontinense közepén 
vagyunk elhelyezkedve, élvezzük az évszakok egymásutánját 
s ha ránk borul ·a tél sanyaru hidege, megvigasztal a tavasz 
májusi reggele. E változatok hatása alalt nemcsak testileg alkal
mazkodunk, hanem lelkileg is épülünk, mert gondolkozó elménk 
szüntelenül találkozik e kérdésekkel: miért és honnan mindez? 
Ki és mi az, ami létrehozza az életet és meg is szünteti azt 7 
Miért, hogy az emberi élet annyival rövidebb, mint némely ál
latoké, és miért, hogy az emberek világában a kezdő , a gyermek
ember élete számos esetl;>en csak arasznyi nagy, és miért , hogy 
az egyik ember a másiknak élete ellen tör, s miért, hogy a 
jóllét és boldogság, emberi felfogás szerint, oly arányta lanul 
van megosztva 7 

Kérdezzük, kérdezzük és mert nem rendelkezünk megfelelő 
tudással, magában a csodálatos világ alkotójában, Istenben 
keressük a hibát. A létezés és minden létezés okát. Istent han-
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guJa lunk és jó vagy rossz érzésünk szerint néha úgy birálj uk , 
mintha nem is létezne, néha pedig azt követeljük töle, hogy 
csak reánk legyen gondja. 

Magyar fajunkról azt a birálatot hangoztatják. hogy vagy 
semmi t sem hisz, vagy mindent elhisz. Az egyik vád keretébe 
esik a tudáson alapuló hit, a másikba a babona. Mi, unitáriu
sok a fel világosodásnak nemcsak hivei. hanem apostolai is 
voltunk, s mégis igen sokszor felüti fej ét közöttünk a babona. 
Mindennapi nyelvhasználatunkban ma is szerepel a megbabo
názás, vagy ennek kisebb faja, a megigézés. Nemcsak hit, 
hanem jellem kérdése is ez. Ezt úgy kivánom érteni, hogy aki
nek tiszta a lelkiismereje és érintetlen a becsülete, azt nem 
zavarhatja meg hitében s nem ronthatja meg becsületében senki 
és semmi. Én nem ;zeretnék arra gondolni, hogya huszadik 
évszáz, a mai kor unitáriussa a tudatlanság sötét ösvényein 
tévelyeg. Már csak az a faji tiszta értelem és józan itélet, amely 
széke ly népünket hosszu életén át meg tudta tartani öröklött 
tiszta hitében és józan gondolkozásában, biztosit minket arról, 
hogya régiek csak formail ag mulnak el, de lényegükben, igaz 
tarta lmukban megmaradnak. 

Mi hát a megújulás ? 
A megújulás a megnemesedés, a megtisztulás. Ma már 

tudja a legkisebb falu lakója is, hogy nemcsak aZ állat-, hanem 
a növényvilág is a nemesítés, a tökéletesítés útján haladva, 
évröl-évre szebb és tartósabb alakban jelenik meg, mert ren
delkezünk a nemesítés és tökéletesítés módjával és eszközeive\. 

A mi unitárius vallásunknak - mondhatnÁm - jogosult 
dicsekvése, hogy mindig a haladás zászlóvivő i között halad
tunk, vezetöi voltunk, holott hitünk története élénken mutatja, 
hogy elödeink soha sem mondhatták azt, amit hittek. Fejedelmi 
parancs és országos törvény szavai kényszeritették elődeinkel. 
hogy Jézust Isten gyanánt imádják és segilségül hívják. Enge
met fájdalmasan érint, valahányszor elszakilnak az én mennyei 
atyámtól, Istenemtől, mert én csak öt szeretem, benne bizom, 
töle várok minden jót s csak őt tudom imádni és szeretni 
őszinte szívvel és hittel, mert csak ő emel ki engemet a világ 
gyarlóságai közül abba a tökéletes lelki állapotba, ahol övé 
és egyedü l csak az övé vagyok. Mert én csak ebben a lelki
állaputba n tudok ráismerni Jézusomra, csak akkor és igy tudok 
imádkozni és vele együtt járni be az én földi életem útjait. 

• 

• 



-

160 

Sokszor hangoztaUuk. hogy nem könny ü uniláriusnak 
lenni. Igazunk van. Unitáriusnak lenni annyi, mint tul emelkedni 
a köznapiságon. annyi, mint tisztán látni és helyesen gondol
kozni mindenről. amit a világi élei előnkbe tár. Az unitárius 
maga kell, hogy megjeleniék Istene előtt. ő és csak ő kérheti 
Istentől a bocsánatot. 

Egyszer egy gyermek keserüségében a közelben talált kis 
tócsában el akarta vesziteni magát, de midőn a viz tükrében 
megpillantotta a kék eget, fölismerte azt a nagy világot. amely
ben ó olyan kis parány, de amely olyan szép, olyan isteni, 
hogy abban lenni csupa öröm s boldogság, mert minden tiszta 
szív magát Istent látja, magával hordozza és ebben áll bol
dogsága. 

Olyan a székely falu közepén emelkedő unitárius templom 
az ő égbenéző tornyával, mint a székely ifju, kinek kalapján 
a választott jától ajándékba és foglalóba kapott viragbokréta 
díszeleg. Övé ez és ettől függ öröme: boldogsága , élete és jövője. 

Tiétek, kedves kénosi szeretett hiveim, ez a feldiszített 
templom. Innen van a boldogság pírja arcotokon , itt terem a 
megujhodás, az Istenhez térés, a megtisztulás. Nálunk az, amit 
gyónásnak neveznek, nincsen szokásban. És mégis van gyó
násunk. Mi is érezzük hibáink és bűneink sú~yát. Mi is tudjuk, 
mert igaz példák mutatják, hogy midőn egy' egy unitárius em
ber azzal szerzett magának elégtételt, talán vélt sérelméért, 
hogy a vallását elhagyta, többé nem lelt nyugalmat ezen a 
földön. Üldözni kezdette saját lelkiismerete, és talán még korai 
sirjában sem talált nyugalmat, enyhülést. 

A megujulás alatt azt értem, hogy lelkem megfürdik a mai 
nap új gondolat-tengerében. Ünnepnapot t~rtok, Isten elébe vo
nulok. elfoglalom helyemet az Úr házában. V árom az igét, 
keresem a vigasztalás gondolatát és egy rövid óra alatt mintha 
ujraszülettem volna. Könnyebb és gyorsabb a járásom. Derül
tebb, tisztább az arcom. Megújultnak érzem magamat, de meg
újult körülöttem a világ. Ime a régiek elmulnak, mindenek 
megújulnak. 

Az unitárius ember hitélete próbatételek és tragédiák 
hosszu sorozata volt. A fejedelemség korában a háromszékiek 
70 évig voltak babiloni fogságban, vagyis Rákóczi fejedelem 
nem engedte közéjük az unitárius püspökö!. ellenben Keserűi 
püspök fal uról-falura járva, kesergette őket. Kemény eszközök-

\1 
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kel kényszeritették. hogy uni tárius hitöket megtagadván, trini 
táriusokká legyenek. Ezek a régi, sötét napok azután számta
lanszor megújultak. Eszembe jut Salamon király itélete, midön 
két anya perel egy gyermek miatt. A hamis és az igazi anya. 
A király itél: kétfelé metszetem a gyermeket, hadd legyen mind
keltötöknek. em , uram, sikolt az igazi anya, a gyermeket ne 
bántsd, a gyermek hadd éljen a hamis anya mellell, de én 
megtariom magamnak igaz anyaságomat. Ugyanúgy tör ki elöt
tem a férfi és nö, kitöl el akarják venni liszta és szép unitárius 
hitéI. em, uram I Napszám után éldegélek, szegény vagyok, 
de van egy örökiölt drága k incsem, a vallásom, ezt nem adom, 
ez kisér el engemet asiromig. 

Aki próbára teszi hitemet, megerösiti azt. Észreveszem, 
menny ire szeretem azl. Érzem, hogy e nélkül mit sem érne 
nekem az élet, o lyan lennék, m int a földönfutó , aki menekülni 
akar magától. de vele száguld keble óriása. Nem lehet elvál
nom. Mi egy életre szüleItünk, s csak egy temetöben leszen 
pihenésünk. 

Hiltestvé reim, a templomújitó Nehemiás nekünk mandolta : 
"Szent e nap a mi urunknak. Ne bánkadjatok, mert az Urnak 

k" öröme a li erösségete . 
Úgy legyen I Ámen. 

• 

• 

Dr. Boros György, 
unitárius püspök . 
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Amit október beszél ... 
(Reformációi.) 

Alnpíge : Jób XXVI. 148. "Ime ezek az ö utainak 
részei , de mily k icsiny rész ez, am it meg
haJlunk . bból '" 

Gyermek korom óta külön ös vonzaimat érzek a nyarat-
• 

temetö októberi na pok iránI. Es ez a vonzalom nőllön-nő a 
lelki érellség elmélyülésével. Nemcsak mint magyarnak. de mint 
hivő embernek sokat-rriondóak ezek az egyhangú. szürke na
pok . Az a fényűző pazarlás. amivel az októberi szél szórja szél 
a hulló le velet. a belém döbbenő na gy csend. mely a távozó 
madarak hallyudala után reám borul. a szinteienné vált mező. 
a megülő barna köd bennem nem a fájdalmat . hanem a hilet 
támasztják fel. Egy nagy élellörvényre. az lsten uljára vezetnek. 
A fialal Ja csak akkor nőhet és terjeszkedhetik. na pfényl és 
szabad levegőt csak akkor kap. ha óriás szomszédja kidöl. Új 
sarjadás csak akkor pezsdül. ha elha lt felelle a régi; h ős köl
temény dúló csatak után kel ki a lélekbő l. tavaszi szerelmi 
szimfónia őszi e1égiák bánatos hangjai elhalása után szülelik . 
Elmulik. elpusztul minden . ami megérell az elmulásra. mondja 
a búzaszem regényes története s susogja október. ha ngjába n . - -es pazar gesztusában annyi nyugalom van s annyi meggyozD 
erő. hogy lehetetten nem hinnem az enyészetben rejlő új élet
csirában. Iehetetten a tavaszt ne m látnom az őszbe n . Ez az 
Úr ut jának egyrésze ... 

És ez az olykor hallgatag. kedves. vén-pazarló oklóber. 
figyelő lelkemnek tovább beszél. Han gja hasonlatos a férfié hoz. 
aki közeledik a megérdemeli. boldog öreg. éghez. Aki é lt. sze n
vedett. szeretett, küzdött. e ll;>ukott. a ki ivott az é lei gyöngyözŐ 
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poha rá ból, de állt koporsók mellett s zokogó létekkel hajolt 
s irok föl é és most magabizóan közeledik a beteljesüléshez. 
Ige n, október a beteljesülésnek a hónapja. Októberre gyümölcs 
lesz a virágból. A tavasz ideges vajudása, a nyár verejtékes 
munkája egy nagy elömlő beteljesülésbe szakad b~le . A szin
pompák gazdagsága a beláthatatlan aranyrnező.kben ! Mintha 
a természet azért boritotta volna Iombba a fákat, hogy majd 
egyszer ez a nagy festő, október, reálehelie művész zseniáli tá
sának megérett jeleit. És az a nagy, felelősségteljes munka, 
a mi reáhárul ezekre a napokra; a széthullott magvak gondos 
e!ta karása, apró együgyü életek átmenekitése a jövő, kiviruló 
é le tbe, és az a nagy nyugodtság, amellyel e napok hivatásukat 
végzik, egy a már tapasztalt, érett intézkedés keze munkájáról 
győznek meg bennünkel . .. Októberre megérik minden, maga 
a nagy lermészel is. Ez az O ut jának egyrésze . .. 

De oklóberre megérik az emberi gondolat is, leslvéreim ! 
Szimbolikus jelentősége kifejezésre jut a nagy forradalmak

ban. Gondollatok-e valaha erre? Októberben születnek meg a 
nagy világmegváltó lorradalmi eszmék. Mindannyian emlék
szünk még, hiszen csak most történt, milyen ujjongással, meny
nyi s~ereteltel vártuk őket, a mieinket, vi.sza a sáros árkokból 
és véres mezőkről, fogoly táborok relteneles kínzó kamráiból, 
s milyen meghalódva üdvözöltük a lehér kendös, lehér öszi 
rózsás hazatérőket. A nagy összeölelkezésben egy gondolat ke
ritelt hatalmába bennünket s ha szavakban nem is fejeztük ki, 
de ereztük, hogy mindabból. amin átmentünk, elég volt. A mé
szárlásból, bűnböl, szennyből, testi és lelki rothadásból. Akkor 
hiltük, hogy végre átestünk : a nagy leckén. álcás, csunya va
lónkat levetkőzve, megutálva, újra az lslen közelségébe kerül
tünk. De menn yire ' csalódtunk. Hiába tárult fel előttünk az 
Istenes út, mi csak a bosszúvágy, a megtorlás eszközeihez nyul
tunk. A békéért , amit annyi vággyal vártunk, egy nemzedék 
életével fizettünk. S ki tudja , mit tartogat számunkra a jövő. 
A mi szenvedésünk talán egy nyitány egy rettenetes szimfóniá
hoz. mert hasztalan szól az Isten . . .. "kicsiny rész az, amit mi 
meghallunk abból!" 

És októberben pa ttant ki a keresztény világ legnagyobb 
forradalma, a Reformáció. Egy pusztulásra megérett. züllött 
világ nyomasztó légköréböl úgy tört elő, mint üditö forrás a 
romok a lól. Az idők teljében úgy jött a gondolat. mint egy 
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üslökös .. vaksölél éjszakóba. V " kil6 rény meRrem ~ I c ll c (\ 
lelkekel. r InyilollR az alvajór k . zem il s long", gyuj loll fl ozo. 
kal. akik szabad leveg6 ulán v gy dva. id(lig 'ok v rg It l" 
mini" hamu alá rejlell lüzes üszöl" Lulh r Márt n 91 ponljn 
volt a lüzes klln o Ilirobbanó HIIi r rrodnlomh z, Ez (I "zi· 
nes jellem Ü, lángl Iko borói sz nl nosz lo l ~ i ó l I hAjh'n menl 
Rómába, h gy oz örök vár S r6n 'cl I ly"'gi llos"lv(l, hilb n meg. 
e rősöd ve. l'lel,b n r Ima~a 'zi sulva lérj n ViSSZA hozójóbn, A 
I" paszlall dolgok azonban mil, sOPós krll ler II krig ' ,Im 'I. 
A kes rü salödás 11<IIIY pi llana ta g ' I lj se n élj vi i Ili kHpuil 
lárla rel elöli, M stónlorodva ólll m · g, OflY pilIannIig R cn· 
sul YÓI veszitve, minlha sz ' dil m I fl hasAd i v Ino fel "7. • 
mei e l ő ll . de nyugalma so l, hamll r visszctl ri S z(tvoros Hondo· 
lala egy m grendil6 Ihalórozósbo I "nycgli ll. 11 01Iolln. nmlnl 
lelkében megszöini egy hnng s rllj lu mindjobbAn Ilwlolmoso' 
dik : Meg kell ref rm álni " puszluló vi lágo l. újjó I'cll g urn i n 
régi emberi . , . A z e lső 1(' 1 "si mllr 1'11 RlctJe, n V(, Z I S hill Ic· 
leit kifüggeszlell a will mbergi vá r I mp10111 (\ 1101< foiimI. A k • 
lull ··Idobla. ,) hida l f I ~zcdl maga m6[16 11 , v i ~szfl l pni nem 
lehelell. É 6 ment ·1 l' ' . ' az (l ljo W or111 sig v . 
zelell. Pelmérve rövid ez az ú l. cl, I Iv ~ SZ ' I cs, Szómolni " 
kallell 8 I gsöl ,I bb sh lős fl k l, I. D 6 m nl. mindig 'sftk 
e l ő re, .. Meri foglyul cj lell egy litkos, bc ls6 hanl/. oz Isi fl 

szava, Islen köve l nck r zle maf/61 S b ld fl 111 gh lódo lls(\g· 
ga l relell >: " .. : Imh I vogy k Uram. l'iJldj I on C111 I I" 
(Ézsa iás VI. 8.J És z OZ' önl, nl s rajongó vé llollwzéso adlo 
neki azl 8 nagy I IIIi ·e rő l. ~Im II cl e ll c t1sé~c i v I szemb n 11 11 vo. 
szivreleli kézz I mondio ki a lörlén ' 11'111 11 v Z I ss I~li sZ[lvn l"1 1 : 
" III állok, máskél) ncm I ~ h I 1<. Isi 11 nfl 111 úgy segélj n I" 

A Reform áció j I nlős ~ f Imérhel II n. A sz 'Ilemi roll6· 
1.adá az Egyház pópósl, dó hololmál oz olopl,öig I mei!'ró>. lo, 

saknem végkél I dönl611 ezl II s k siMai 's rllY" S •. " ggn l 
rel 'pil II I, losszusl. sószór k 'vsz(\zodok 11 k r szill i ciiJ ni/cl, 
lék a falal, .. 1. kin 's I S mb rél I I bőv n áld 1.101<. Dc "cl, I 
cr 'd111énnye l. UJjukb I sai< ~y pór I izód r g 11 yCSS ' flC " I • 
irha lall"n nyomor maradI. R IWI I v(lbbrn i, (I vIIiifI \l rM j ll l· 
sz lia. Inn n indu lI ld S id v U'I II vi_SZli IIlÍod 11 IH, I , ('~ . 
SZ r m ~sz6 l A II 1'1 jerik6i '. d"slp. Et ~ond() l fl l II Et bcvc "~lc l · 
I nl1 ,k 1618<6 ro lol, in o~n l I, zcl ,Ile l, . M BI'old<o II I oz Idfll), ld· 
mozdull a k • mólloll [I vol(olll l. r szk ' I ,II (t hOI" IIII"" v "0" 
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Mert mély igazság rej li k Napoleon mondásában : .. Két hata lmas 
eszköz van fi vi lágo n : a ka rd és a ~ondo l a l. de fi gondola t 
győz a ka rd fele li ". És ennek az i dőnek el kellell jönnie egy 
olyan egy házba n, me lynek a lapílója az élet végcélját a béké
ben, a lázatosságba n, tiszta szivbe n lá lla. 

A purilá n keresztény erkölcsöl,et visszaü ltette az életbe és 
8 köztud a tba. A lepecsételt Bibliá t a társada lom közkincsévé 
te tte. És ez az egy vivmá ny e legendő ok a rra, hogya Refor
mációt a keresztény vi lág legnagyobb forrada lmá nak nevezzük. 
Ké tségkivül enn ek a ténynek is megvoltak és megva nna k még 
ma is a sötét olda lai a túlhaj tott rajongásban. De az emberi
ségnek egy megmagya rázha tatla n, felsza baditó vágya teljesült 
ebben a felfedezésben. Egy könyvre ta lá lt, mely beszélt hozzá 
fáj dalma iba n, megtö retéseiben, zakla tásaiba n. S mely, ha bele
fe led kezett , á thango lta egész gondola t- és érzés-világá I. A Med ici 
palotá ban lá ttam egy megható képel. Lobogó gyertyákkal meg
ra kott oltá rt á brázo lt 8 fes tm ény. Az oltá r közepén egy ha ta l-

• 

mas kö nyv s a könyv fölé egy férfi a la kj a hajlo tt, kinek szép, 
klasszik us a rcán leplezetlen örömujjongásá na k könnyei csillog
la k. Igy örökittették meg a Mediciek a fes tő ecset jén keresztül 
azt a magával ragadó, má moros pi lla na tot, melye t nekik a 
klasszikus világ legnagyobb kö ltő -filozófusá nak, Plá ton munká i
na k felfedezése adott. Igy képzelem e l én a Biblia e lső sza bad 
kuta tóit s a mai fe lfedezőke l. a kik megta lá lják e könyvben az 
élet nagy értékeit ; öröm könnyek közötl. _ 

A Reform áció tovább menve egy tisztultabb va llásos világ
nézet kialakulását eredményezle. Mint az okos kertész, irgal
ma tlanul lenyesett mind en vadhajtás t, kitépe tt minden gyomot, 
mely a tiszta is ten-lá tás mezején felbu rjánzott. A tá rsada lma t 
pedig demokra tizáln i igyekezett. Savonarota egy pá r évvel Luther 
e lő tt Firenzé ben megalak ílj a az .. új köztá rsaságot" , melynek 
telki fejedelme Jézus, törvénye az a láza tos szeretet és feltétlen 
engedelmesség, jelszava vissza az Evangélium egyszerü világá~ 
hoz. Savonarolá l. mint megáta lkodott eretneket Firenze piacán 
kivégezték. de etgondolása a későbbi reformá torok lelkében ér
zékeny visszha ngra ta tá tl. S az új tá rsada lmi kia lakulásra nagy 
hatással volt. Igy rombolt és a lkotott , küzdött és hódílott a Re
form áció. Néha á rrá dagad t s sodort mindent, néha , mint viz
csepp a sziklá n. lassú. türelmes munkáva l repesztett. máIasz
toll téves tanokat. Új ta tajt készílett fi tis"ta isten-hit számára , 
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Egy helyen azonban e lelki forradalom derékba szakadt: ma
gánál az embernél. 

A szellemi fellázadás az Egyház pápáskodó hatalma ellen , 
a tiszta, puritán, keresztény erkölcsök visszaállitása a megrné· 
telyezel! gondolatba és szívbe, a lepecsételt biblia közkinccsé 
tevése, a társadalom demokrátizálódása , egy tisztultabb vallá
sos világnézet kialakulása mind megannyi vallomások, beszé
des bizonyságok a hatalmas mozgalom mellel!. Egy helyen 
azonben derékba szakadt a forradalom: magánál az embernél. 
Az ember most sem lagadta meg önmagát, ember maradI. Csak 
kivülrő\' csak a felszinen reformáll. Ugyanabba a bűnbe sod
ródol!, melyből a világot vélte meg\'áltani. Egyik kezében a 
Bibliával, mint csalhatatlan tekintéllyel, másik kezében kardda\. 
szemében a fellobanó máglyák bosszú-lángjával, egy hamis 
illuzióval ment hitet és embert újitani, Lélekben sohasem za
rándokolt el Wormsíg , _ , Híába szólal meg lelkünkben az lsten . 
csak egy kicsiny rész az, amit mí meghallunk abból. A hindu 
asszonyok örökös utját járjuk, mely megbizható adatok alapján 
egy drámai kálváriajárás. Indiában, egyes társadalmi rétegek 
között még ma is divatban van a gyermekházasság. Nyolc-tiz 
éves leánykák menyasszonyi sorsba jutnak. Éretlen, 'l'yermeki -
testtel és lélekkel lépik át az új otthon küszöbél. Es az élet 
száz 'gyilku pokla vár reájuk, különösen, ha az anyós él a ház
nál. Az idő mulik ... asszony, majd anyós lesz a gyermekded 
gyermekből, aki teljhatalmának tudatában, talán a mult szen
vedéseiérl, kamatostul kárpótolja önmagát. A mult becsapódik 
mögötte, mint egy fekete vár kapuja s csak a bosszút lihegő 
emlékek raja töri át lelkének falát. Hiába áldozzák fel népének 
legjobbjai önmagukat, hasztalan támadnak próféták, kik a bű
nös rendszert ostorozzák, a hindu asszony· fülek süketek a hal
lásra. Ez a kép a mi életünk. Kálváriát-járó, tragikus embereké. 
Meri olyanok lel!ünk, mint a rosszul beállitott rádió, amely 
minden más hangot fog, ' csak azt az egyet nem, amelyet fog
nunk kellene. Az Isten szavának belénk döbbenő remégését. 

Jönnie kell tehát egy új reformációnak, melynek kereszt
tüzében nem a külső forma, hanem a lényeg tisztul meg. Nem
csak a hitcikke ly, hanem maga az ember. Hogy miképpen tör
ténjék, példa van rá bőven_ Jézus útja Jeruzsálemtql a Kálvá
riáig, Pálé Damaszkusig, Dávid Ferencé Kolozsváriói Déváig 
mind-mind ékes tanubizonyságok. Az istenes útnak, az lsten 

/ 
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Szavá na k öröl,szép be teljesedése i ezek. Testvérem I Állj meg 
e lól! ü l" gondolkozz. fi gyelj és ha ll gass I Há rom ha ng, három 
éle t . . . Egy elha ló ha ng " keresztról jön . Summája a lig öt 
szó ba n: "Legye n meg a Te a karatod l" A másik hirdeti, hogy 
"örö kké ta rl ó a szerete!." A ha rm a dik meggyóz. hogy "az igaz
ság kikél a si rbó!' '' Valaho l. é leted ne k egyelvitázha ta tlan 
ba ril, ádjá n ta lá lkoznod ke ll e ha ngok valamelyikével, találkoz
nod ke ll az ls ten szavána k te ljes megérlésével. Ki tudj a hol ? 
Ta lá n egy süppedö sirhantná l, egy nagy bucsuzásban, egy e l
hi bázot!. fá jó ö regségben. megindulásban. Testvérem I Ha meg
csendül le lked mélyén egy ismerós hang, mely " végtelenség
bő i jövó ze né nek lágy re megéséve l tölti el. reád virradt az e lsó 
reform áció. Tá rd . ki megúju lásra váró le lked kapuját. Forró 
könn ye kben si rasd meg e lmuló régi é liede t. Ajkaid hadd re
megjék a bo ldogitó igé t : "Szóli Uram I Örök éle tn ek beszéde 
van tenálad I" Áme n. ' 

Simen Dániel. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Krisztus életed glltj . n. 
(Advenli .) 

Alapíg" : MI. XI. 17, ,. SiPOllulll~ n61tlclt 8 11 0 111 

l(Jn 'olttltólt : 81ro llll lltl 611 011 01 énolH.lll iJ nlt 
n61d 1\ cs 1'1 (: 11\ slrlulólt" , 

. Minden ember lelkében él II vágy gy , lh11el " 1I ~7.é p 
emlék ulán. Az emlék ulán. amely egy pi llantdrfl Idvi llM 'I ~ · 
tünk szürkeségéböl. mint fl fel zinen bukdác~o l6 'zü ~ l · h tl l pildl I 
a lenger özönéböl. Y"lami vég le I n mel gs ' t! Il erll htllohM,ba. 
ha tekintetünk megragadhatja e tov" ild6 pillMO lól ~ hobzsól6 
mohósággal élvezheli ki ez el ()a,.62~olt 11O~ lélu széP" 'gé l : II 
mult vizében fehérre mosott körvonolflil, mind n Id ~ réj lell zúg· 
zúgál, mie lő tt a feledés ős, tilkos világába merü ln .. , Mi"dúl1 
nemzet életében, különösen, htl sz nv,d 's t ,1i oz élele, ",egj t · 
lenik az elmult boldog " aranykor" k,p', mini zord Iws lélybLlr1 
az elköltözött úrnő fehér lelke, hogy 'gy pi ll tlMdro II !io nd6zŰ l6 
árnya t e lűzze s a búsongó lelk ' t mosó lYTf' derflse. Ige" . [, ,mrll· 
nak az emlékeken keresztül végle I n vigo67. tol6 h lli t, I '1il' Vili' 

felettünk, Á ltala megszépül egy csunyI) DereíJnl<, clsilnu l ,'"Is(,' 
gunk ránca s megtisztu l, mint Selo' tav6bfltl , ' ll lélll ünk, Dc [l 

mult ezerarcu, mint maga az élet. Arany m060lyu rnögö tt Uytdc. 
ran húzódik meg egy-egy sötét, vúdló teldnlct. 5z(rr66 t Id"lúl,. 
lelkiismeretünbe nyílalik s kegyetl n szigorral szúrn ollót It; ",ultl 
cse tekede te inkrő l. Ilyenkor megremegUnk. m~!lborz(ldunlt (-lj 
összerázkodunk, mert érezzük, hogy vt:i di6bt,rr sok i ,Z l!ltlZljÓH, 
Érzi az öreg, ki ifjUSága vé lkeit lIiratj tl, "'orl ór6i l 161.0. vMI II· 
vorn yákon elpazarolta II mOol kiesszöll vú l ővú l s IIz(, rllll6 IOd6· 
vel tengődik örömtelen h 088ZÚ I'IfJpök(Jn 6s rn ('g hos" t t,bb 6)· 
8zakákon, érzi az özvegy, ki eltévedi leiÍnytli si TIl lj II , ti ld i rü "Z' 

szul nevelt, hiu8ág,a é8 bű nre oklatoll, érzi 11 lIyllko8, kl SZD'" 
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vede.e kitöreset fájlalja, most, midőn kezen es lábán a csörgö 
bilincs és a részeges, aki mélyen lesújtva bánkodik a mámo
rában elkövetett káron. És erzi egy nemzet, amely tekozló fiú 
módjára nyilott marokkal szétszórta "lsten . drága pénzét", a 
h itet, lesúj tó ökölcsapásokkal szétzúzta a vérszerződ~s szent 
kapcsát, a testverszeretete t s most, mint oldolt kéve húll a ver
senyző élet országútján. Más népek reátaposnak, beszennyezik 
s közönyösen végig nézik vagy észre sem veszik fájdalmas 
fereg-vergődéset. Mert az elszalasztolt jó alkalom százszorosan 
mogbosszulja- magál. Pedig Isten mindig nyujt alkalmat a meg
jobbulásra, a megtérésre, a boldog élet ut jának megtalálására. 

A hiba azonban bennünk van emberekben, akik kikap
csolva Istent t ervünkb ő l, építjük a magunk "bábel-tornyát", ön
ámitó büszkeséggel szemléljük munkánk eredményét s hirdet
jük halhatatlanságát. Csak amikor meginog az épület-kolosszus, 
amikor meghasadnak a té"lafalak , recsegve-ropognak a geren
dák s csö römpölve hull a cserép, csak akkor kapunk észbe s 
jövünk reá valarr.ely végzetes hibánkra. Azelőll hatástalan falra
hányt borsó vol t minden jóindulatu figyelmeztetés, unszolás, 
kérés. E:rzitek-é, átláliátok-e aliai, hogy a ti életetekre is reá
talál Krisztus megrendítő mondása: "Sipoltunk és nem táncol
tatok, siralmas éneket énekeltünk és nem sirtatok!" Prédikál
tunk, de szavunk kiáltó szó volt a pusztában, tanitollunk, de 
nem akadtunk igazi tanitványokra, jósoltunk, de jóslásunkért 
kinevelletek, mint valami piacon ülő pajkos suhancok, szeret
tünk, de lelkünk csak vörösre ízzoll és felégell a nagy szere
tetben. S mindezt azért tettük, mert úgy éreztük, hogy mi va
gyunk aZ lsten végtelen figyelmeztetö hangjának sípjai s a si
ralmas énekek visszhangjai. Egy utolsó nagy próbát teltünk, 
mert elöször ugy gondoltuk, hogy hangszereinkben, szánkban 
és lelkünkben van a hiba és nem akartuk, hogy rajtunk szá
radjon a felelösség. Mégegyszer összeszedtük minden erőnket: 
.Sipoltunk néktek és nem táncoltatok ; siralmas éneket énekel
tünk néktek és nem sirtatok" . 

• • • 
E pillanatban nem tudom megállapitani arcotok vonásai

ból a hatást, amil e szavak lelketekböl kiváltanak, de nekem 
az az érzésem. hogy monumentélis erőt tartalmaznak. Bennük 
kifejezésre jut a világirodalom legnagyobb hősének, Jézusnak a 
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prófélaságra vonalkozó legdrámaibb jeJlemzese. Nem vélellen 
az, hogy Jézus a sipban és a siralmas éneklésben lá lla apró
féla jelképes szerep él. A sip, mint nem zeti hangszer, szát.ado
kon keresziül, elszakithalallanul hozzánőll a zsidó nép érzés
vi/ágához. E;ggyé forrt vele s a nagy tragédiák idején a SZO mo
ruságból a rem énység birodalma felé i ve lő szivárvány-h ida t 
képviselle. Mig a hárfa bugó hangja, mélyágyu muzsikája mel
leU imára hajloU a lélek, mig a tilinkó méla bús hangja köny
nyeket kergetell a romanlikus szemekbe, addig a s ip fe lrázla, 
harcra sarkalla, élelel, erői viII a fásult emberekbe. Éles, egy
hangu, de véglelen melódiája, mint a vad népek monoton dob
verése, felizgaUa idegzelük, felkorbácso lta szunnyadó lelki isme
relük, megindiloUa az egész emberI. Eml ékezze tek csa k vissza , 
a sip előll lehullollak Jerikó falai ... És mig a zsol tá r elömlö 
moraja megnyugia lla, addig a siralmas énekek éne kl ése láza
dásra készte Ile a lelkel. 

A sip egyhanguan szóllalI, a sira lmas énekesek kórusa 
fájó és végnélküli melódiákat énekelt, de mindke llő igazi hiva 
lását csak a soha vissza ne m t é rő nagy a lka lma k idején é Jte 
meg. S ill mélyül el Jézus jelképes kifejezése a prófélaságga l 
kapcsolatosan, mert a zene .az, ami még haló po rá ból is é letre 
rázza az emberI. Bizonyára minda nn yia n ha lla lla tok Lehel ve
zér kürlj éröl. me ly kicsalla ahaloll kala ná l sirjából. A véres, 
piszkos hulla-ember mégegyszer föle meIle fejél, összezúzot! kar
jával olya n mozdula toka t te tt, mintha kardjál keresné, riadóra 
készüll. Vagy emlékezlek Kossulh Lajos beveze lő szavaira, 
melyekből megszülelell a magyar szabadságharc . .. Úgy érzem, 
mondla ő, hogy ls ten kezem be adta a tárogató t. hogy életre 
hivjam a ha llakal". Érzem, hogy egy síp vagyok az Urislen 
kezében, nem lehelek róla , hogy vészhangot adok. de szóIIa
nom kell, meri eIérkezelI a lellek ideje. Ez volt Izrael prófétái 
nak ís a hivatása . Ha végig lapozzuk irásaikat. erről győznek 
meg. Egy örökös inlés a föleszmé lésre, a megjobbu lásra. S ha 
néha belefárad a harcba, olyan bána iosan szól a próféta sípja· 
fekete szinekel fesl képzelete. Ézsaiás a hálállan szöllötöhöz 
hasonlílja a zsidó népe~ mely mellöl az Úr e lvonszolja a védö· 
falai, hogy lelegellessék és ellapostassék. Ame!)'el parlagon 
hagy, meg nem melsz és meg nem kapál, hadd verjék fel a 
bozót és lövis és .. melyel nem önlöz meg égi harmalIa!. Jere
miás még fekelébbre festi Izrael sorsál, ha meg nem lér_ H 'e-
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zek a földre , de imé, kietlen és puszta; és az égre, de nincsen 
világossága I Nézek a hegyekre is, imé reszketnek; és a hal
mokra , de mi nd ingadoznak I Nézek és imé egy ember sincsen ' . ' 
es a z ég madarai is mind elmenekültek. Nézek és imé a bó 
termö föld pusztává lón ; és minden városa összeomlott az Úr 
e lö li, az ö ha ragjána k tüze előlt '" Ézékiel látomása a csontok 
vö lgyére ve tül, a honnan még a sakál is megriadtan menekül. 
In te ltü nk. mondha ttá k a prófé ták, szóltunk, tanitollunk, könyö
rögtünk, szere llünk, gyülőltünk, sebeket vágtunk, gyógyítolIunk 
s a z tá n újra ostoroztunk. Új eget és új földet igértünk, hús és 
vér-szive t a köszi v helyett, békét a háborúságra , bölcs nyelvet 
a hazugo k szájá ba , világosságot a sötétségben járóknak, kö
nyörüle te t .a m egtérőknek, megújuló eröt az ellankadóknak , 
hite t a ké tkedö knek. De mind hiába . "Sipoltunk és nem tán
co lta tol" si ralmas éneket énekeltünk és nem sirtatok". 

S itt e lhal kul a próféta szava, mint a kiszáradt vagy meg
repedt s ípnak a ha ngja, .vagy örökre elakad, mint a Tiberis 
hajój a. Tolla ke tté törik , mint az öngyilkos dráma-hős élete. 
Ajká n végig vonaglik a mondás: "Sipoltunk néktek és nem 
tá ncoita lo k ; siralmas éneket énekeltünk néktek és nem sirtatok". 
Testvérem, érzed-e ennek a szomorú, lehangoló képnek a kor
sze rüségét. Mintha csak ma itta szemeink elött játszódnék le 
a jelene t. Mi nth a a görög tragédiák ideje ismétlődnék , ahol a 
hös kitépi lá tó szemét, hogy ne lássa a mélységes űrt, mely 
vesztébe roh a nó népe elött tátong. Mert nincs fájóbb érzés a 
világon, mint hasztalan élni. Imi egy levelet, melyre sohasem 
jön vá lasz, énekelni egy dalt, amely nem ver visszhangot, ölelni 
valakit, ki ké belén kigyót nevel, ragaszkodni a kihült szivüek
hez, kiálta ni a süketeknek, követ kapni a kenyérért. Élni, küz
deni és tu d ni, hogy mindez hiába . Ebbe a tudatba beleha) az 
ember, össze roppa n még a próféta i lélek is. De jó az Isten s 
új prófé tá t támaszt, új rajt állít az elesellek helyébe. "Az Isten 
olt va n az egekben s minden rendben van a földön" , mondja 
Emerso n "a legbölcsebb amerikai". Sokszor megmosolyogtam 
e mondást, de ma mélységesen érzem igazságát. A Gondvise
lés úgy alkotta meg az emberi természetet, hogyabukásban 
találja meg a fe ltá madásI. Egy befejezett mű, egy hatalmas ka
tedrá lis szépségge l, hangulattal tölti meg a lelkem, de teljes ér
deklöd ésem, fi gye lmem és gondola tom egy festmény köti le olt 
egy sötét sarokban, amelyböl hiányzik az utolsó ecsetvonás, 

, 
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V"jjon miért nincs befejezve a kép? teszem rel a kérdést ma
gamnak s képzeletemmel máris kiegészítésen gon.101kozom. A 
megkezdett. de töretlen utak azok. amik igazit ják és tüzelik az 
ember lelkét. Kalirorniában egy indiánok között működő hitté
rítő harminckilenc esztendő alatt egyetlen lelket téritett meg. 
Halála után hárman jelentkeztek a munka tovább rolytatására. 
Es ma egy virágzó keresztény gyülekezettel több van a világon. 

• • • 
"Sipoltunk néktek és nem táncoltatok ; siralmas éneket 

énekeltünk néktek és nem sirtatok". Ismétli Jézus a na!!y vá
dat. Orállók voltunk. figyeltünk a bástyán. de hasztalan volt a 
mi vészjel-adásunk. Az Úr hivott bennünket s mi bpldogan re
leltünk: ..Imhol vagyok Uram. küldj el engemet". De haszta lan 
volt e mi küldetésünk. Most elérkezett az utolsó nagy alkalom. 
ideje. hogy fölébresszünk. életre rázzunk benneteket. Ideje. 
hogy reámutassunk életetek ezer rútságára s rávezessünk fi 

boldog élet úljára. Mégegyszer megszólal Isten végtelen hang
jának a sipja. az igazság lelke bennünk. Nem a régi megrepedt 
prófétai sip. amely nem birja a sajgó fájdalmat. hanem egy a 
leveretésekben is új. diadalmas. Szerkezete. melódiája. a lélek. 
amely táplálja. új. Milyen szerencse. mérhetetlen boldogság. 
testvéreim I Hiszen egy új melódiáju lélek nélkül meddő lenne 
a mi adventi ·várakozásunk. Egy bájos. kis legenda jut eszembe. 
amely bizonyos szempontból fényt derit mondan iva lóimra. Va
lahol a tengerek közepén volt egy sziget. melYJlek boldog lakói 
csupa zenészekböl állottak. Ha játszani kezdtek ezek a népek. 
muzsikájuk mélyebb volt a tengerek vizénél. költöibb a fodros 
haboknál. elbúvölőbb a hableányok hangjáná!. A király na
ponta örömkönnyek között ha llgalIa alattvalóinak csodálatra 
méltó teljesitménYét. Az egyik napon . távollétében. nagy sze
rencsétlenség történt a szigeten. Elsülyedt a varázslatosan szép 
királyi kasté ly. Gyászba borult a sziget. reáfagyoll a dallam a 
megrémült ujjakra. e lhallgatott a zene. A király visszatérvén. 
tanácskozásra hivta öSsze a vezető embereket. Közösen e lha
tározták. hogy visszamuzsikálják az elsülyedt kas télyt. Szólt a 
zé ne éjjel és nappal a legavatollabb vezetők me lle tt. De hasz
ta lan volt minden tudásuk és rá radozásuk . Már kiütközö ll az 
a rcokon a rásultság és reménytelenség jele. Pihenőt ta rtottak. 
hogy e rő t gyüjtsenek. Amig pihentek. egy ismere tlen ifju zenész -
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cle"lllézc ll. 1110 '1dv'm. hogy Ő vIS9z" mu zsiká !j" HZ cl"ü ly d l 
1'"s lélyl. MI" kn ld lemosolyogl" . de ő hill e lle llc n 11'1 lódiáb" 
I' czdcll . I11 lö ll. árad l " visszasi r6 bús da llam az egyszer ü fa 
liIil1l, óbó l. 11" lá sa mi nd mélyebbre hullo tt a fórIld i z nészek 
le lk ' bo. L"ss" n. lopva. messzégyenülve az ifju Ilöré á llo llHk 's 

• 
i á lé llba Ilczd le l<. Es az dsü ly d t Ilasté ly m· llled ni Ilezd ti . 
lilY. új vezető já t .. {' S6 me lle It jötte k rá s ik rtelenségOk ntlgy 
li il,á w . Rossz vo ll a z " Iap ha ns . amibő l IIi indulla lI. Izrael pr6-
félá i is sz,"z"dollo l1 kere sztül próf' té lt" ll . de mindég egy he ly
te le n " I" plw ngból Ilii l1dul va. Mindég a nagy sze m ' lytele n tö
m ' gre 19 e llez tdl h" tl1 i. hé tt rbe n egy e rős . bosszuá ll ó Iste nn I. 
Jézus "gy új I"," got fog le " prófét" i sipon. " szerelel hangj át. 
s SZClIlI:!llles iiggUé leszi a ua llásosságol. a meg /érés I. a meg
jobbu/6s /. hozzád sze mé lysze rint beszél. Ez tlZ a dventi vá ra
Iloz("ocl ö rö"'e . Meri reád nézve egészen m6s d olog ti ne mze t 
fájd tl lmá n v"gy ba né n Ileseresni. jó ll he t ez gYtllm,n emész lő bb 
és lesúj t6bb. mint ö '"l1 ugél dé n. Más d olog a ne mzel ha loltját 
és (l te hulo ll " du t ti t eme l őbe. egy I, özked ve lt csal6d le6nyát 
é s u te leá nyodu t es llüvőre I, isé rni. Mindké l esetben é l be nned 
ti rokonszenv vag bo ldog öröm . a ke ltő Ilözti kül önbség azon
ba n nyil vá nvtl ló . Egészen m6s do log számodra fa ludda l egyült. 
" mel ynell le is egy polgá rtl vtlgy. ve ndége l vá rni. vagy sze mé
I es' n kés'lÜ I n i ti ve nd ' gfogadásra. 

J ' zus mos t 11'1 ' g azonosilj a mag6t az ő/ mege lőző prófé
lá ldla l. hi sz' n púlyájtl Ilezdeté n va n. Sipoltunk. mondja . Ta ni
toltunll . IltI rco ltunk tlZ igtlzságérl. Egy vo lt az utunll , az a ll8-
rásuni\. D· egy llevés i dő még s a Meste r más próféciá ba kezd . 
Minde n nug tunit6s e lé od tt leszi : "Hallo liá tok. hogy megmon-, 
dtt lo lt ti rh(id\l1ek . . ," "En pedig azt mondo m né ldell . . . " 
I-I Idlo ll6to ll u rég i melód ié l, ,, t. nagyon szere le m őke t . mintha 
<I Z e nyémok vo lná ntIk. d · é n ",6st szint a do ll hozzájok. más 
o ltlpolm , hel yezem . I-la li Itátok ti régi próféciát. minth a lelke m
böl szullud lll l, vo ln" fel . o lya n igtlzna k lá tom, de é n az én or
"zt,go m. a Z é n ' lel ' 111 . a l11 il nel<le k á ta dni szere tnék, mégsem 
II vil ágból va lól, . Egy új m lódiába kezdek há l. egy új o rszá
gol hirde ldl . egy új tö rvén,vl a lko tok s mindezt é rted, szemé ly
steri ni ére lted . baró to m. Uj ula ilOtI járok. e te életed ország
u/jú" . N 0 111 sze ré n ységbő l vagy próféta i lúztó l hevítve hirdette 
I'í> reszlel Jé Il OS : " Készilséle" a z ó útját. egyenges,étek a z II 
ösuél1uét". ha nem hdye. 16érzetb61 és IIszta megítélés ből . 
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ágját k le az "nz';s büszk · ha lm il 5 töl lsétek be bun un-
dok mocsarail , a lev Iy;resek 5" lel v"IJ eil. E..IIY nl/essetek z ö 
úljál. Az ő úlját. amel, szemelyszerini leh zzád \'€'Ze t. 

Ad,'enti napok I " !Írásnak és készülődésnek napjai. Ha 
egy jó barál d j"n hozzád, ha egy s r n-ki,'üH vendégel fo
gadsz, úgy-e testvérem , a lehet -ségek szerin t I"c ~zül'z, Ki
sepred a ré~ i ház udva rá t. fényesre I"rülgeled k p ti , ")lY

szerü butoraidat. friss leveg-t en dsz be ti szúk ab i kon, 
nyájas, ked,'es sz v k n gondolkOZ I. amh'cl v ndeged fog -
dod, Ha mind zt megteszed éretle, az ö kedvée rt. m st leg y 
önző, csináli egv lelki "nagytakftrit ' st" s8j ' I magadert. Királyi 
vendég néz be ház dhoz, hogy m gta nitson önm gadert él ni. 
de úgy, amint 6 élt éretted, 6 nem k';r, hanem h z, Hozza 
tövis koronáját, amelyet azért vi sel i, hOl!' <I te fáj d Im dnak 
titka előtted feltáruli on, ézz reá, a legn gyobb 'zen edőre es 
lásd meg, hogy kell szenvedni. H zza m s ktal l'l f hér ruhá
ját ' s lelké t, hogy felderülj és megtisztulj a környezeiében, 
szá nalmat és megbocsátást, mert számonkérésé re nem tudsz 
feleletet adni. Hozza az egyetlen örök talajt. amelyböl boldog 
életed reménytelies galya n ő, Ha ljön ,a te éleled or zág
uiján imádkozzál vele, hogy jőjjön el z "rök adven t rsz' 8, 

Imádkozzál és készüij! - men, 
Simán Dániel. 

, 
, 

• 
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Karácsony; •••• •• oromunnep. 

A/apige: Lk. II. 10 ... Ne féljetek. mert imé hir
delek néktek nagy örömet. mely az 

......s> ........ ..I' ;gész népnek öröme lészen". 
Vvr-r • 

A karácsonyi örömök arany sugara a kereszténységet meg
e l őző korok lelki élményéből ered. Abból az időből, amikor 
p:Jgány elődeink természetimádók voltak. Amikor egy-egy ter
mészeti tünemény megnyilvánulásának eredményét a bennük 
rej lö emberfelelti hatalmak és szellemek munkájának tulajdo
nították. Elképzelésük szerint két legfőbb szellem, a jóságnak 
és gonoszságnak, a világosságnak és sötétségnek szelleme uralta .. 
a ·te rmészet világát. Orök harcban állván egymással, az ember 
sorsa a köztük dúló ütközet kimenetelétől függött. A szerencse 
vagy a ba lsors diktálta az ember jövőjét. Élete hullámzott, mint 
egy deszkaszálra menekült hajótörötté. De ebbe a nagy termé
sze t-drámába az ember bizó lelke egy optimista vonást lopott 
be. Szenltül hitte, hogy egyszer minden jóra fordul. mert a vi
lágosság szelleme győz ·a sötétség felett. És hitében meg nem 
szégyenült. Minden esztendőben reájE! derül az a nap, decem
ber 25-ike, amely meghozta számára a biztos garanciát és 
a mely lelkét belső újjongő érzéssel töltötte el. A fogyó nap 
hosszabbodni s az estvéli árnyékok rövidülni kezdtek, jeiéül 
a nnak, hogy a világosság győzött a sötétség felett, beváltvárÍ 
az örö igére tet, hogy az é et m~újul, eszmélni kezd a halotti 
lepel alatt, hogya tavasz színpompájá an törjön elő, a nyár 
glóriáját vonja a küzdö ember munkája fölé s végül az ösz 
á ldását ontsa szét. Ilyen határtalan öröm ceremóniális áldoza
tok bemuta tásá ban, nagy nemzeti játékok megrendezésében ju
tolt méltó kifejezésre. És ezeken a napokon az ókori ember 
lerombolta a szokások és törvények emelte korlátokat s az élet 
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hömpölygő folyamát teljesen új meder . felé terelte. A katona 
letette a harci fegyvert, a kényur felszabAditotta rabszolgáját s 
asztala mellé ültette, a főnök vagy a császár bakója tétlenül 
hevert, ajándék-vivők boldog sokasága nyüzsgött az utcákon . 

\ Ujjongott, örült mindenki , mert beteljesedett egy ",igy igéret. -
Ezt jelentette pogány őseinknek a karácsony ünnepe. 

A keresztény felfogás egészen más szinbe öltözteti kará
csony jelentőségét, más értelmet ad a karácsonyi örömnek. Sok 
kedves és megható jelképes mozzanatot átvett az ősöktöl, de 
a csillogó gyertyák, aranyaImás karácsonyfák elé egy képet fes
tett, egy remekmüvet, melyet mindenki megcsodált s ma évez
redek multán is megcsodál, mert a kép alá a világ minden élö 
nyelvének két leghatdlmasabb és legmeghatóbb szavát véste: 

anya és gyermek. I . * 
• 

Igen afiai I a bethlehemi jászol· bölcső fölé hajló egyszerü , 

asszonyban megdicsöült az anyaság. Itt ment végbe a leg
ragyogóbb, legdrámaibb nöi emancipáció, Hogy megértsük eze
ket a szavakat, a Jézus születése előtti asszony-sorsról kell rö
viden szólnom, Mennyit é rt egy asszonyi lélek, milyen volt a 
hivatása a nőnek ebben az időben? Egy mondatban kifejez
hetjük, hogy rabszolgája legyen a férfina k. A férfi, mint a fizi
kai erő megtestesitője, igájá ba hajtotta. a gyöngébb teremtési s 
mint egyszerű tulajdont kénye-kedvére kihasználta. Hiszen úgy 
sincsen lelke a nőnek, vélekedett az ótestamentumi idők embere. 
Egy sorban áll az 'állatokkal. "Asszonyi állat" az s nem asz
szonyi lélek. Démon szállta meg ezt a teremtést, tusakodott a 
görög bölcselő önmagában, ha az asszony lelkét vegyelemezni 
akarta, Sokrétegü, furcsa, szeszélyes, Egy örök paradoxon, sem 
vele, sem nélküle nem lehet élni. A római, ha vagyona volt 
hozzá, kéj-udvart tartott, Asszonyaival kereskedelmet űzött, min t 
egyszerü á·rucikkekkel. S valóban nem nézte öket többre gaz
daságánál. Ugy játszott velük, mint a gyermek játszik apró kis 
csecse-becsékkel s úgy taposott reájuk, mint a gyermek reáta
pos játékaira, ha megunja öket. És az alsóbb néposztályok 
asszonyainak sorsáról talán jobb nem beszélnünk. Ezek a sze
r.encsétlen páriák azért teremtödtek, hogy robo tba öröljék le 
eletuket, hogy zokszó nélkül türj ék a börhasogató ostorcsapá
!okat, hogy ra~szolgák"t szüljenek és neveljenek uraik számára 

ha ne talan tan val"melyik arcára különös szépséget feste tt az 
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ls ten, szü lő i , mint in yencsége l, jó csemegél á ruba bocsássák, 
Az i dő kereke lomhá n lendül, de lend ül. Vé rkente lengelye 
fogcsava ró nyöszörgésse l fordu l. A lá rsada lmi vá ltozások á ldo' 
za tot követelnek, de bekövetkeznek. Bekövetkeznek, meri az , 

's teni gondviselés elküldi a maga követé l, a kin keresziül üzeni : 
bünős , szennyes világ, ne tovább I Emberek, még meddig láp
lá lj á tok a piszkos, véres árada tol, nem lá tjá tok, hogy már-m á r 
e lnyelésse l fenyeget ? Az idők teljességében megje lenik egy kis 
gyerm ek, á rta tlan neve tése beleremeg az emberek szivébe , 
meg borzadva ujságolj á k egy másnak az önmag ukon észlelt vál
tozást. Itt vala mi . történI, úgy vé lik a ka ra lukon kivül. Egy egész 
vilá g összeomlott bennük, Egy régi , megro mlott világ. Milyen 
kü lönös, ök még meg sem s ira lják ezt a régi világot. Háta t for
dít va a fojtó, lá ngo ló Gohmorána k, mind Betlehem fel é sietn ek, 
hogy lássák a gyermeket, a ki hirdetni jött egy új világot, a ki
nek megváltó progra mja a z lsten elötti egyenlöség, testvériség 
és szerete t. Hogy érezzék és é lvezzék az égi üzenetnek tenger 
örö mé t. Elmenvén a jászol· bölcsöhöz tíszlességet tegyenek az 
a nya és a gyermek e lö tt, Lerakván kincseike t, ujjongó örömmel 
kiáltsák : "Legyen á ldott a gyermek, kinek jöttéve l új é le t derült 
mireánk és legyen ezersze r áldott az an ya, aki e magza tot 
szülte" . Nem kül sö sa lla ng, elhomályosító legenda a pásztorok 
és napkeleti bölcsek megje lenése az e lsö ka rácsonyest történe
tének ,Ieirásáná l, ha ne m a legmélységesebb je lkép, lé lekta ni 
megokolása annak a ha tá rtalan tiszteletnek és hódola tnak, 
mellyel a kirá lytól a koldusig, tehát minden ember az anya és 
a gyermek elölt adózik . Itt jut kifejezésre a z ft nagy drá.!!!ai 
á ta lakulás a nö é letében, a melyröl fen nebb említést tettem, 
Máriában megdicsöült az örök anya, Csoda-e, ha a nagy klasz-

--- szikus korok estő i g óriát vonna k a madonna feje fölé? S 
csoda-e, ha az elsö ka rá csonyest naiv le írója egyenesen az a n
gyal szájába adja a z üze nelet ? Nem mindenna pi dologról va n 
szó, rendkivüli, v í lágol-á tszü lő esemény történt. MegjelenI az 
e/sö édesanya a földön, Ez a legnagyobb örömüzenet s ezen 

--' ka rácsonya legtísztá bb örömünnep a ke resztény világ számára, 
A pásztorok és a napkeleti bölcsek egyszer ü kis csoporlja 

csak megkezdie a li szle lgő felvonulást. A menel azóta nőttön-nő , 
mini a havas lelejérő l leguru ló hó labda, vagy mint a tengerbe 
sie tő palak. Meri az édesanya j e l entősége is gyarapszik , mélyül 
és ha la lmasodik , A klasszikus festők Máriában aMadonnál 

, 
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feslik meg fölülmulhala tl a n és utánozhata tl an eredetiséggel, aki 
gyöngéd, forró szeretette l tartja kecsesen kis fiát, aki aggódó 
fé lelemmel keresi e lveszettnek hitt gyermekét, anyai megfeddés
ben részesiti midő n reá talá l és aki kibeszélhetetlen fájdalom
ma l, de egy h ős elszántságával kiséri őt a Golgotára. Verdi, a 
legnagyobb olasz komponista muzsikájában is kifejezésre jut
la lja a gondolatot, hogy az a nyaság lényege ná la áldozatho
zatal. Napolen egy új lelki vonást a d a z anya jelleméhez, a 
jövő hatalmá nak kulcsát. "Adjátok nekem az a nyákat, mondja 
s én megn yerem a háboru t". És mi mindannyian tudnánk 
hozzá adni újabb vonásokat és szineket. Mondanivalónk ki
apadhatatlan, mint az édesanya lelke. De most e szent kará
csonyi ha ngulatba n különösen egy dolgo t szeretnék figyelme
tekbe ajá nlani lestvéreim ! Jól véssélek emlékezetetekbe, hogy 
az emberiség 'obb jövők_a~anyák_ kezé.be van Itléve. Egy 

---nemzetn ek jó polgárt, egy egyháznak jó hivőt az édesanyák 
nevelnek. És a mási k oldal ugya nigy iga z. F ájón igaz a börtön 
ajtajából visszakiáltó legé ny megrázó bucsuzása : "Mindennek 
anyám te vagy az oka!" Atyám fi a I asszony testvérem ! te, aki 
ma feke te kenyere t szelsz gyermekednek és te , .aki puha kalá
csot vágsz s csillogó karácsonyfa elé állitod gyermeked, ne fe
lejtsd, hogy adakozó anyai kezedben feksz ik az ők és mind
annyiunk sorsa. Ne felejtsd és légy erős fogadás t, hogy hiva
tásodat betöltöd. S ha fogadásodnak jegyében cselekszel, akkor 
számodra örömüzenet lesz a karácsony s a te örömed "az 
egész népnek öröme lészen" . 

* • * * 
Az asszonyt a nyává azonban csak a gyermek teszi. Van

na k ugyan mély, nagy lelk ü asszonyok, kikben gyermek nél
kül is kifejlödik az anya i adottság, jóság, gyöngéd szeretet s 
paza r adakozás-vágy. Akik egy intézménynek vagy egy család
nak odaadóan go ndját viseli k. Chicagoban is merte m egy asz
szonyt, kin ek villanyos- vagy vonat-jegyét ismeretlen emberek 
gyakran kifizették. Csak később tudtam meg, hogy ez a na gy
asszony egy intt'zményen keresztül a város elesett jeinek való
ságos édesanyja. S ha néha a sors összehozza egy-egy ilyen 
dédelgetett-felkaroltta l, az igyekszik a fe nte mlile tt módon egy 
parányit visszafizetni gyámolitója jóságáért. A z ilyen viszony 
azo nban inkáb b a melegenérző emberies sziv bő l táplál kozik. 
Az\szerves kapcsolat csak az a nya és a gyerm ek között jöhet - . - -
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létre . Ahol a gyermek úgy nö ki az anya szive alót, mint a 
virág az ágból. Egy kép csa k akkor teljes s á ll ez különösen a 
ka rácsonyi képre, ha az édes a nya mellell 0 11 ta láljuk a gyerme keI. 
És érdekes, testvéreim, az elsö karácson yest elöli és mondhat
juk után e két lénynek a sorsa azonos. Az ókori ember a gyer
me ket s a n ő t nagyo n kevésbe vette. Ábrahám idejébe n. mint 
tulajdon uk legjavát, megáldozzák a gyermeket égö áldozallal. 
Maga Ábra há m is csa k hosszas tusakodás után ébred a gon
dolatra, hogy ls ten az ö hűségé t nem egyetlen fia lel áldozásán 
keresztül 'akarja próbára tenni. Isten azt a karja, kogy a gyer
mek é ljen s általa a zsidónép e lszaporodjék. A görögök a 
gyermekgyilkolás egy m inősi the te tlen módszeré t alka lmazták. 
Vézna testü gye rm ekeiket kihord ták egy· egy fél reeső helyre , az 
éhen ha lás nak vagy vadá lla tokna k dobván prédá ul. A római 
tely ha ta lmu a pa gyerm ekét fe lkoncolta tta , te ttéért a törvény ne m 
von ta felelősségre. Ezek a népek a világlörlénelem szinpadán 
mind vezető szerepet játszottak. Műveltségükke l sok szempont
ból még a jelen kor sem veheti fel a versenyt. Művészetüket 
évezrede k csodá lják . De egyben törpék maradtak , a g!lö!l9éd
ségben. Pedig e rre volt és va n ma is a legnagyobb szüksége 

_ a Yilágn~. Ezt -'l eG8Ü e e en incset ajánO ékCZ Is(en 
_ ",ne""kün k Jézus szül~és~ben . • Elküldte az ő egyszüJött fiá t", amit 

mi un itáriusok igy fejezünk ' ki : elküldte az első igazi g!lerme
ket, hogy magáva l hozza a minden ember életének szentségé/, 
Akinek bölcsője e lő tt meghajolnak a.z együgy ü, félénk pászto
rok és a kirá lyi ha talmaSSágok, mint a születés csodá la tos 
szimbóluma e lő tt s kifejezik azt a hód oló tisztelete t, gyöngéd 
sze re tete t és re ménysége t, a mellyel az emberek körülveszik 
minden kis jövevény bölcsőjé l. _ l gen tesivéreim ! Ennek a gyön-

_ ,géc! szeretetnek volt örök szép kifejezőj e Jézus é le te. Csod~la 
tos életének minden mozzanata ragyogo lzonyságtétel. Ugy 
ismerjük őt , mi nt a nagy é l etsze re tő I. Hisze n ő mondja: . Azért 
jöttem, hogy éltetek legyen". De mindezekfelelI ő a legnagyobb 
gyermek-sze rető . Az élet eleselljeinek és a gyermekeknek a 
ba rá tja. Mert ez a két csoport van leginká bb reászorulva" jó-
~ulatu támogatásra. Az egyik lel ké t meg kell tiS7. titani s Isten

hez emelni, a másikét megta rta ni fehér á rta tlanságban. Ezeke t 
hivja magához s öleli meleg, nagy emberi szivéhez . .. Engedjé
tek hozzám a kisdedeket" mondja ő; mert az ilyeneké a meny
nyeknek országa" . S ha tekintete eljátszik a kócos haju gyer-
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mek seregen, lelkében tovább szövi. álmodja a gondolatol. 
"Engediétek hozzám ókel. hadd érezzem az ártatlanul dobogó 
szivek lázas verését s felejtsem el a na!!" ár aságom a feInólI 
emberek rideg világában, hadd érezzem az ószinte ragaszko
dást. nyiltságot. az alakoskodó. fondorl<odó farizeizmus hely II . 
Hadd legyek e gyötró harcban olyan. mint a gyermek. 'bizó , 
töretlen, tiszta". Gondoskodása szüntelenül sorsunk körül forog . 
. ,Ha valaki egynek is gondját felveszi. az én nevemben, engem 
fogad be". Az idők folyamán olyan sokBn mBgukévá tellek 
Jézus felfogását B gyermek ről. Menhelyek, ovodák. speciális is
kolák halhatatlan. visszhBngjai a Mester elgondolásának. Mind 
szélesebb rétegben kezd lábra kapni az a felfogás, hogya g 'er
mek nem egy alárendelt kis rabszolga, ha nem maga a miniatür 

e mber, benne tisztelnünk kell a minden ember éle/ének szent
ségJfl . ..Arnig idáig jutollunk sokat szenvedtünk. sokat harcol--
tunk, sokat csalódtunk. Egyetlen elégtételünk legyen az a tu· 
da t. hogy ebben a harr.ba n mi, unitáriusok ne m mint közka
nák, hanem .minl zászl ' . , " zerepeltünlc Egy példát emlitek. 
Channing Vilmos. amerikai unitá rius lelké z esetét, kinek orosz
lánrész jutaI! a néger rabszolgák felszabadilásában. Ez a sáp· 
padt arcu, vézna, de mélységesen emberszerető fiatal ember 
011 a cambridge-i fü zfák ala II az élet nagy kérdésein rágódva, 
bizonyára sokszor láta II dolgozó rabszolga gyermekeket. Bizo-

• 

nyára többször szemtanuja volt egy·egy jelenetnek. midőn kal-
már kereskedők adták és vellék őket. Ilyenkor az evangéliulnra 
gondolt, Jézus mérhetetlen gyermekszeretetére stanilásának 
központi gondolatára : "Mindannyia n egy lsten gyermekei va
gyunk". Nincs tehát különbség úr 's rabszolga között. "a k jó 
és rossz, igaz és hamis. tisztességes és bec telen ember lé tezik. 
Az ember öncélu lény, nem lehet e zköze masnak. Ez volt az 
e1só hadüzenet a rabszolgaságnak. Mondanunk sem kell, hog 
Channing egy egész világ e llenszenvével taiálkozolI. Min t jel
lemző tényt megemlitjük, hogy orthodox hitfelekezetek papjai, 
akik bibliai alapon. hivatkozván Pálnak a ma kitételére, hogy 
"a szolga engedelmeskedjék az ó urának", beigazoltnak lá llé k 
a rabszolgaSág föntartását . vo ltak legádázabb e l/enségei . han
ning az elsó karácson yra , Jézus születésének jelképes jelentő
ségére támaszkodoll. Az ó zel/emében a minden ember le
tének a szentségéért harcol I. t:s gyózött. H az elsó k rá son 
esté n nem történt volna semmi egyéb, ez a go ndola t ör " műn-
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neppé va rázso lná számunkra és az egész keresztény világ szá
mára a ka rácsonyt. Ennek a gondola tnak fi tórvénybe iktatá
sMrt érdemes vo lt szü letni, élni és megha lni . És ezt a gondo
la tot csak egy angyal adha tta tudtul a világnak . 

De van egy ennél mélye bb és magasztosabb jelentősége 
az e lső karácsony örömüzenetének. Megszületett a krisztus-ideá l. 
A szendergő gyermek magáva l hozta a minden sz(,p-éfl, J űér t-
és igazért é lő embert. "Még mindig majdnem hihetetlen neke m, 
mondja az egyik világhirü iró, hogy egy fiatal galileai paraszt 
elképze lte, hogy a válla in viselheti az egész világ terhét; min
dent, a mi má r történt s amit szenvedtek s mindent, ami tör
ténni fo g S elszenvedtetni. . . azoknak szenvedéseit, akiknek 
neve légió s kiknek lakásuk a sirok között van: elnyomott 
nemze tiségekél, gyárban dolgozó gyermekekét. tolvajokél, rabo
ké t, azo két, kik némán türik az elnyomatást s kiknek hallga
tását csak Is ten ha llja; és ezt nemcsak elképzelte, de tényleg 
e l is érte, úgy, hogy most mindenki, ki személyiségével érint
kezés be jön. ha nem is hajlik meg az oltáránál s nem hajt 
té rde t papja elött, mégis valahogyan úgy érzi, hogy bünének 
rútsága e lvéte tett s fájdalmának szépsége feltáratott". Benne 
minden élet titka megfejtetett. Minden keresztény emberé és 
ne mzeté. Gondolkoztatok-e afiai egy életbevágó, fontos kérdé
sen , hogy vajjon mi le tt volna velünk, magyarokkal. akiknek 
ezer esz te ndő n keresztül csak a szenvedés jutott osztályrészül, 
krisztu s-ideál nélkül '( Vajjon mi lett volna belölünk, unitáriu
sokból. ha már a kezde t-kezdetén Dávid Ferenc mártir halálá-
val nem vésödik be lelkünkbe kitörülhetetlenül ez a bélyeg 7 
Bizonyára felő rlődtünk, nk volna. Hogy élünk 
és hogy álljuk a vihart, ez a rejlö krisz tusi eszmény-
nek köszönhetö . Ezért a nagy jótéteményért vagyunk mi hálá -

"\ 

sak Istennek s ezért örömüzenet a karácsonyi evangélium. O 

Es még valamiért a.mi közel áll a mi dem okratikus uni-
• 

_tá rius meggyőződésünkhöz . Jézust egy egyszerü asszony szülte. 
Durva daróc ruh a takarta be finom, puha testét. De gondola ta 
fenségesebben szárnya lt a császárokénál. mélyeb ben szántott 
a tudósokénál, lelke ragyogóbb volt a fényes palotáknál, szive 
tisztább a nap nevetésénél, szeretete lágyabb a muzsikánál. 
Milyen öröm érezni. hogy durva posztö ruhában is szüleinek 
nagy lelkek s ki tudja , talán épen a te gyermeked az: akinek 
szüle tése az egész világnak öröme lészen. 

-
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An ya és gyermek I Ezek körül játszódnak le a ka rácsonYi 
esemén yék. ae jogga mondha tjuk. a világtörténelem legdrá maibb 
mozzanatai. Az isteni gondvise lésnek két különös á ldása. Az 

a nya. az életadó. az é letmegszép itő. Forrása minden jónak és 
áldozatos cselekedetnek. Kiapadha ta tla n. mint egy ős norman 
Isten sipja. me lynek egyik fele a tengerbe torkol lik bele. A gyer
mek az álmok. remények és igéretek beváltója. A nagy eszmék 
megtestesitője. A szebb jövő záloga. Ez a ka rácsony i öröm
üzenet. Testvérem I Te szenvedésekben is százszor áldott em
ber' Add át magad e megdicsőitő szent üzenetnek. Ha dd hull
jon, csak hulljon lelkedbe a menn yei ha rma t. Testvérem! 

• 

Imádkozzál! .. Dicsőség a magasságos mt>nnyben Istennek, a 
földön békesség s az emberekhez jó a ka rat." Ámen. 

Simé n Dániel. -

• 

• 

• 

I 

• 
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Érdemes * perc. 

Amikor új hajóka t épitenek s mint gyönyörü úszó városo
kat a tenger ölé re bocsá tj á k, valaki, kedves ünneps'ég kereté
ben megszenteli azoka t. Amikor nehéz csákányokkal töretlen 
sziklákban új útakat vágnl1k, vagy hullámos folyók fölé merész 
Ívü hidaka t vonnak, mielőtt a forga lomnak adnák, selyem feh ér 
sza lagga l átkötik azokat s feszült érdeklődés varázsos hangu
latában átvágják a szalago t. 

Ez a hatalmas közönség a természet e szép, mesés kere
tében egyszerre ünnepel útépilést és hidépilést. Mert új, jelen
t ős, jövendőt irányit ó út, melyet ilt a sziklák drága ölén elin
dulva látunk, mert új, ellenséges partokat összekötő hid az, 
melynek felavatásán ennyien résztveszünk. (kb. 8000 ember). 

Mintha csak álom volna az egész... Ezelőtt egy eszten
dővel szinte semmi sem volt ezen a helyen, szinte csak a le
omlotl mult fájda lmas képe temetkezett mélyebbre és mélyebbre 
s most hirtelen, 'álomszerüen, egy váratlan csoda emelkedett 
ide. Nem hiába legendás emlékek lengenek körül itt minket, 
nem hiába fog el egy igézet pazar szépségek láttán, hiszen 
akár a ludománynak van igaza, mely szerint ennek a kis rabló 
pataknak sok ezer éves szüntelen munkája magyarázza ezt a 
felszakadt természet·keblet, akár a legendák történeti meséjél 
hisszük el, mely szerint a csodás szépségek szivében váratlan 
megmenekütésről van szó, - egyformán kedves és egyformán 
értékes szépséggel bir ez a környezet, amely művészi keretei 

• 

• A tordai hasadékban épült .. Bors Mihály menedékház" felavalásán 
(Erdelyi Kárpát Egyesület ünnepe) elmondolI beszéd . 

• 
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adhat ennek a remek menedékkastélynak, melyet a mi ünnepi 
erzéseink ma relavatni akarn ak. . . 

Nem ,tud om, mi legyen az én ma i szerta rtásom, mellyel 
ezt a házat szokás szerint fela va tom, hogy a nagy közönség 
soká ig haszná lja? Mi legyen a formája , mely igazán kifejezze 
azt a sok l e lkesedő örömet, mely ezen pazar napfényes regge
len körülveszi ezt az a lkotás t. 

Azt hiszem, nem tehetnék jobbat, nem csinálha tn á m mél
tóbba n, mint úgy, ha minden jele nlevö szive vérébő l egyetlen 
cseppet kölcsön kérn ék, ha minden meleg tenyérböl valamit 
ide igéznék, hogy anná l tisztá bb és a nná l te lj esebb legyen a 
szerta rtás , a mikor ezen a napo n há lá nk és szeretetünk jeiéül 
kezet szoritok az egyesüle t e lnökéVe l, mé lt. Boros Mihá ly I",a l, 
házigazdá nkkal, kinek az egyesü le t melle ll különösképpen kö
szönjük ezt a fenséges ajá ndékot (kézfogás), Bo ldogok vagy unk, 
hogy ilyen ünnepnek vagyunk a részese i, 

Ilyenkor, szeptember hüvös üzene tü , szeles napja iban, 
messze indulna k a fecskék és a gó lyá k. Érzéke ny le lküket meg
érinti a hüvösödő körn yezet pusztuló melege s felébredt vágy uk 
délfelé viszi ő ke t. Ök ta lá n boldogok. Mindig odavá ndorolha t
na k, a hol a na psugár édesen mosolyog. a ho l a gondok a paza r 
fényü környezetben semmivé zsugorodna k. De nekünk csa k egy 
hazánk. csak egy földünk. csak egy ollhonu nk van. Igaz. hogy 
á brá ndos perce inkben nekünk is szárn ya ink n ő nek s a végte
len hegyeken tul kergetnek a vágya k. visznek vala hová csen
dese bb. békésebb földek fe lé. de a va lóság regge le mind ig ide 
ébreszt. erre a földre. Nekünk ez a végzetünk. ezt a tényt 
semmibe vennünk nem szabad. Ez az egyetlen haj lékun k va n 
s ezt kell olya nná tenn ünk. hogy abban mind ig jól érezzük 
magunka t. Ezt ke ll meleggé. ba rá tságossá. ollhonossá vará 
zso lni az emberi ha ngula t minden színéve l. hogy ill békésen. 
szeretelIel. örömmel keressük a mindennapí kenyeret. 

A történele m folya má n a nn yiszor lá llunk emberi a lkotá
soka t. Szünte len lázas a ka ra lla l a lkotolI az ember. A kemény 
sziklá kon á t felszakitolla a földnek kebelét s söté t sZilju bánya
nyil ásokon do l~ozn i küldte önmagá t. Úgy szállnak le ez embe
rek ezeken a tá rn aaj tókon. mintha a halá l pitva rába lépnének. 
Ha lá lsápadta n, fá radtan érkeznek vissza . ha sorsuk és szeren
cséjük nem csalta meg ő ke t. Ha ta lmas, égre néző gyL'iraka t 
épitellek. hogy az örökös zugásba n hosszú óráka t töltsön fl 
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"",,\ I<ús s lálhal"Ilanul veszilse el erőben fel őrl ödő meleg ve
\·ét. Emeleles üzle lel. nőtte l< , melyel, egyhangú munkával sok. 
sok iOu l a napsugtÍl'Iól csa ltak el. Azlán szünlelen dolgoztak 
irodában. fárad tak szabadfoglalkozásban. verejlékeztel< ekék 
szarvai mellett az emberel<. De nem ige n julott eszébe senki
nek pi h enő hajlé kol épileni a vérszegény e mber számára. aki 
minden tudásá l, iOusága t, szépségét, erejél, szerelelét odatemelte 
" munka fekete l emetőjébe . 

Mil ye n ió, hogy az em berisé!! lelke mélyén ébred a gon
dolat s nemsokára diddalt ül mindene l< felelt az érzés, hogy 
I,ellenel helyek, hol bél,.;s n, lelket épi tve ki kell pihenje ma
gá t d lázas emberiség. Helyek, hol a le rmészet lelk~ diktáUa 
a I",ngu la tol, hol az lsten szive dobog igazán s hol meg lehet 
tanu lni a régi lörvényt; a szeretet, a megértés tiszta üzenetét. 

z ilyen alkotások gesztusai megell mindig megtaláljuk' a testvé
risegnel< drága gondola tát, a zérl mondjuk, hogy máma új utat 
és uj hida t szentelünk. Ezek a helyek, ho l a barangolva járó, 
termeszet bokra i n és szildáin elfáradt, ragyogó arcú emberek 

• 

álo mra temell, az indulatok és szenvedélyek kibékilő helyei. 
A sok felőrlő munka után még mindig marad az emberben erő 
és akarat, még mindig marad vagy és érzelem és sokszor úgy 
megdagad, mint a megáradó folyam. Addig, mig el vagyunk 
foglalva, a mindennapi keny ret keresve, addig, mig a köteles
seg munkái nem adnak szabad idő kel , addig nem történik 
semmi baj. De a történelem a beszédes lanuja annak, hogy 
minden fekete pont. minden tragikus mozdulat, minden véres 
háború olt veszi kezdetét, ahol az emberiségnek üres, léha per
cei vann"k, melyeket semmi alkoló, szép vonás nem tölt be. 
Akkor szakadt reánk , emberekre mindig a legnagyobb csapás, 
amikor az alkolásra teremiett ember nem ludla mit csinálni 
erejével, tudásáva\. lelkesedéséve\. Azért égetően fontos ezl a 
mindig mutalkozó felesleges emberi időt és erőt Úgy felhasz
nálni, hogy csak épitsen es sohase romboljon. 

Örömmel halUuk. hogy az olimpiai jálékok megszervező
jél dlZ idén a , obel bekedijra ajánlják. Úgy lálszik. kezdik ész
revenni a világon, hog az ilyen szabadidőben foglalkoztató 

• 
dolgok halalm"s tényezői a világbéke kialakulásának. Ugy lát-
szik, az emberiség jövendő sorsa azon fog eldölni, hogy mit 
képes csinálni az ember azok alatt a szabad idők alatt. melyek 
a munkaórak lervszeril lecsökkenlé$e után mindinkább adódni 

• 
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fognak. Hiszen nemsoká ra sokl,al több ti sZtlbtld órák száma , 
mint a munkás óré k ' . Végtelenül fon tos tehá t foglulkozttl tni az 
ember lelkét ebben az üresnek mondolI idökben, úgy, hogy B 

jó. szép. a nemes és békés gondola t izmosodjék és ne 8Z in-
dul ttl 's szenvedély legyen urrá. . 

Ezért üdvözlöm én Bors Mihá ly urnak 8 te remtö gondo
la tát, ezért H rejte tt drágH célért. mell ye l megtljándél,ozta 6Z0-

kat, Idk békésen, testvéri esen a karjá k tölteni idejü ket. bará tsá
gos. otthonos ha ngulatban. Lehet, hogy oda lent délen, a szik 
lás tengerek pa rt já ná l bü 'zkék a ha dvezére l" kik százezrek t 
és milliól'at fegyverrel á llita na k sze mben, hogy a dott pillanat-

• 

ban az elsö ágyúdörgésre sza kadjon az e mbervér. Lehet. hogy 
ök boldogok igy, ha lá lszüretre készü lödvé n. de mi itt a termé
sze t védő szépsége i közö tt . bélTá tsagos, im ádságos ha ngula tba n, 
a szeretet örökkéta rtó törvénye it gyakorolva, százszorta boldo· 
gabba ll vagyunl" Ne künk ezek tl jámbor. qendes szivü tllöze
tek inká bb te tszenek, rnint másokna k a lá rmás , csa tazajos 
ha lá lhörgések. 

Azt mondják, nem az a fontos, meddig élünk, meddig 
lángo l vagy lobog vérün l" ha nem az, hogy volt· e egy 
perc, a miért é rdemes vol t élnünl" Azt mondjá k, nem az a fOIl
tos, hogy éle tünk országu lj á n mil ye n se besen száguld autónl" 
ha nem az, hogy volt· e a poros, köves útszélen egy virág, mely
nek ill a táért érde mes volt megá lla ni s be lőle te le3ZÍvni örökre 
lelkünk. 

. Én ugy gondolom, hogy ezért a percért érdemes volt é lni 
Bors Mihá ly úrnak is. Ezért a pe rcért érde mes volt szépet á l
modni a legendá k mesés völgyében. Köszönjük a percet, ez 
álmot, az ajá ndékot, a menedékháza t. 

, 

• 

) 

• 

• 

• 

Fikke,' J ános, 
telké.z. 
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