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Bucsúbeszéd 
(Németh Is lván ny. lelkész sirjáná l.) 

Lelkésztársaid részéről. az Egyetemes Unitárius Lelkészkör 
nevében mondom el bucsúszavaima t örökpihenésre tért kedves 
Pista bátyám. Azoknak a bajtársaknak nevében. akik Téged 
elsősorban mint embert szerettek azért. mert a legnehezebb 
időkben is. a legkétségesebb helyzetek között is tudtál vidám. 
napsugBras erővel szivesen munkálkodni. mert lelked alján 
megérezték azt a csodálatos erőtartalékot. mely táplált benned 
és életedben mosolyt. szorgalmas akaratot. kitartó vállalkozást. 
De akik ragaszkodtak emberi lényedhez azért is. mert mint 
lelkipásztort. mint · unitárius munkását az Úr szőlőjének. mindig 
olyannak ismertek. aki a legelsők között voltál. 

A téged mindig marad éknélkül megbecsülő lelkészikar 
• 

a te sirod mellett minden gyásza és millden bánata mellett 
talál vigaszta lást Istentől. Vigasztalást. mely a te életed. mun-

• 

kásságod. maga tartásod .emlékeiben . mint lelkészi palástod fe-
lelt felragyogó szivárvány. mindörökké velünk marad. E szivár
vány szinei ben ünnepélyességgel tündöklik a szószéki szereplés 
komoly lelkészi vonása. az a felfogásod. hogy az ott végzeIt 
.munka szent és á ldott. Megtalá lom a szinek közÖtt mindenek
felett a legmélyebbet : a rendületlen hitet és bizalmat Istenben. 
Lelkednek e mély. meleg forrásából fakadtak ki életed legszebb. 
leggyönyörübb virága i. azok a könyÖrgések. melyeknél tisztáb
bakat és áhitattal teljesebbeket un itá rius lelkész nem mon
dott soha. 

Nem mások véleményét. egyesek fe lfog~sá t tolmácsolom 
neked öreg bBj tá rsam. de őszinte személyes vallomást teszek 
sirodnál. amikor megköszönöm neked Istennel való ta lá lkozá
som felejthetetlen két a ikBImát . melyekhez a í e lk edből felszakadó 
gyönyörü imádságok segitettek engem. Imádsággal. melyek úgy 

• 

• 



, 

66 

buggyantak elő szived és lelked lüktetéséböl . mint a földből 
feltörő kristály forrás áldott cseppjei. _" , \ 

De ebben a személyes vallomásban minden uOltanus lel
kész lelke benne van, Benne van azoké is, akik' előbb hagy- ' 
ták itt a földi térekel, de benne van azoké is, akik ott túl a 
Székely kő lábánál, Torockón és környék én ArBnyosszéken. az 
lsten völgyében talán nem is sejtik, hogy' öreg barát jukat teme ' 
tő be kisértük, De benne van a sziklák oldalán kenyeret ter
melő. egy Istent hivő szeretett gyülekezetednek. egykori tanit
ványaidnak közös vallomása is, Annak a népnek hálás bucs ú
emlékezése is, mely évtizedeken át rajtad keresztül. lelkeden 
át találkozott és beszélgetell Istenne!. Akiknek panasza il. köny
nyeit és hálaadásait te helyezted az lsten zsámolya elé, 

Mint szegény. földi vagyonnal nem rpnd elkező ' ifju vállal
tad egykor Isten igáj~ban a munkát s sok szép. de nehéz. 
vagy éppen sulyos esztendő után mint olyan szolgatársunkat 
hantolunk el. aki csak lelki kincseket hagy maga után. olyano
kat. milyeneket pazar kezekkel életedben is mindig osztogattá!. 
Ezek a megmaradó -kincsek a bizonyság és vigasz ta lás nekünk. 
hogyalétek igérelföldjé t már megpillantollad, 

Imádkozni fogunk örök b,oldogságoaért s fáradt tested bé
kés pihenéséért , de igyekezni fogunk é leted örökségének ma. 
radandó vonásait lelkészi karunk láthata tl an kincsei között , 

termékenyen megőrizni. • 

lsten veled elpihent bajtársam. Isten velünk. Ámen, 

, Dr, Abrudbányai János. 

-
, 

Gyászbeszéd 
Németh Istvan ny. unil a rius lelkész rava tal á nál Kolozsvárt , 1941. má rc. 9-é n . 

azt 

~Iapige: Rom. 14. r. 7 - 8. V. "Közülü nk senki sem ha l önmagá
nak: :'Ii e rt ha élünk , az Urna k é lünk ; ha meg
ha ~ unk. ~Z Urnak haj unk meg. Azért aká r élj ünk, 
akar ha lju nk, 8Z Uréi vagyun k." 

• 

Pál apostol, a fe!otvasoli alapigében elismeri és beva llja 
az unitárius Igazsagot. hogy egye tlen fő ha t a lom va n a vi-

I 

l 
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lágon. akinek mindenek alája vannak rendelve. Magasság és 
mélység. idő és örökkévalóság é let és halá l ennek az egyetlen 
főhatalomnak van alárendelve. Igaz ugyan. hogy ember a maga 
e lbizakodotlságában akárhányszor ki akarja vonni magát ezen 
fő hatalom alól. hogy az evangéliumi tékozló fiu módján önma
gá nak élhesse n. De bármilyen nagyra is tartsa magát az em
ber; bármilyen fényes bizonyitékát adta a történelem folyamán 
szellemi nagyságának és erej ének : mégis lelki nyugalma és 
békessége csak addig van. a mig az é lő Istennel való lelki kap
csolatát megőrzi. J:;nélkül olyan. mint a fáról leszakitott levél . 

• 
. melyet a szél könnyen magával .odor. Csak addig van igazi 

é letünk. amig Istennek élünk. A hivatal. á melyet vállalunk. a 
munka. amelyet végzürik. a kötelesség. melyet te ljesitünk. az 
áldozatok. melyeket hozunk a család. az egyház. a haza és a 
társadalom oltárán .. . mind-mind szolgálat Istennek. A kicsi
nyek és nagyok. az urak és szo lgák. a férfiak és nők elmond· 
hatják. hogy mindnyája n az .. Urnak élünk." Az Urnak él a 
földmives. akinek verejtékezése nyomán kenye ret adó buza 
terem a barázdákban . Az Urnak él a hivatalnok. aki hivata lá t 
a mások javának a munkálására használja. Az Urnak él a · 
tudós. aki ujabb igazságokkal gazdagitja ezt a világot. Az Ur- : 
nak él a múvész. aki a holt anyagban testesiti' meg lelke esz
ményeit. . ' . 

De mindenek fölött az Urnak él a lelkipásztor. aki hlven 
és becsületlel fogja fel hivatását. A lelkipásztor utóda a próféták
nak. kiket lsten népünk vezetésére. irá nyitására, és megjobbi
tására küldött. Utóda az apostoloknak. akiknek életük sem 
drága. csakhogy elvégezhessék a szolgálatot. melyet vetlek az 
Urtól. akiknek .. életelvük az. hogy inkább kell az Istennek en-
gedelmeskedni. mint az embereknek." . 

Ilyen - lelkipásztor volt a koporsóban nyugvó kedves test· 
vérünk is. Amikor ezelőtt szinte 60 esztendővel egy Nyikómenti 
szép unitárius egyházközségben az iskolából kilépve elfoglalta 
a lelkészi állást. Jézus eme szavaival köszönlötl be : .. Nem . 
azért jöttem. hogy békeSSéget bocsássak a földre. hanem fegy
vert. " Máté 10. r. 34. v.: Kifejtve. hogy az igazság és szeretet. 
azaz az evangélium fegyvereit hozta magával. Amikor későb· 
ben a Székelykő' aljában fekvő Torockón foglalt a el a lelkészi 
állást. akkor Jézus ezen szavait választotla alapigéül : "Az én 
eledelem az. hogy annak akaratát telje.it.em. aki engem elbo-

• 

, 

• 

• 
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csálol!." (Ján. 4. r. 34 v.) Mi.llkik Ismerlük életének javakorából 
az Ó lelkészi müködését. bizonyságot tehetünk róla . hogy a ma 
jézusi szavak nem csupán jelszavak és programm vollak. ha· ' 
nem ázokat meg is valósilotta . Meg is voll áldva Is tentói olyan 
kiváló lelki és szelll' mi javakkal. amelyek birtokában csak
ugyan az Urnak é lhetett. Megá ldotta ót az lsten liszta. vi-

, Iágos értelemmel. VII gy Bmint Dávid Ferenc mondta egy ko
rabeli jeles unitárius férliunak : .. Az lsten őt az igaz itélet lelké
vel áldotta meg." Azza l a világos é rte lemmel mindig kűlömb· 
séget tudott tenni az igaz és ha mis. a szép és a rút. a jó és a 

• rossz között. Mindig megtud ta külömböztetni. hogya bibliában 
mi az isteni kijelentés és mi az emberi hozzáadás. Ennek a lap
ján a szószékre mind ig csak a szépet. a jót és az igazat vitte. 
Ennek lehe t tulajdonitani. ' hogy beszédei hatásosa k voltIlk. 

• 

A tiszta és világos érte lem melle tt megáldo tta Is ten mélyen 
érző vallásos lé lekkel is. Ebből a mély va ll ásos l é l ekből faka d-

, 

tak azok a szép imádságok. amelyekkel Is tenhez emelte hivei . ' 

lelkét. Ezeknek az imádságokna k egy kis része nyo mtatásba n 
is megjelent egyik egyházi folyóiraiCmk ban (U nitárius Szószék) 
s igy azok még ha lá la utá n is bünbánatra ind ilják és Isten
hez emelik a lelkeke t. 

Eme kiveló , le lkipásztori tula jdonságokna k ' köszönhetó. 
hogy első sorban Siméri fa lvára hivtá k ~llelkipász torna k , a mely 
egyházközség ű n[{ben kivá lóa n érte lmes és öntuda tos hivein k 
vannak. Le lk észi pályájának az útja in nen Torockóra vezete tt. 
Itt á nagyhirű / KoronkánAk. a tudomá nyos képzettségű Gál 
Miklósnak és ' a jeles egyházi szónokna k. Józanna k az 
örökségét vette át. Ö a gazdag örökséget tie m fé kazoIta el. ha
nem azt gyü mölcsöztette és gazdagította, Nyájána k jó pásztora 
és éber őrá llója volt. Igy élt az Urnak ez az Istenben boldo
gult kedves testvérünk. 

• 
Aki az Urnak é l, az az Urnak is ha l meg, Isten ura az 

életnek és halá lnak, az időnek és örökkévalóságna k, a föld nek 
és az égnek. .. Az 'én Atyám' házába n sok hajlék van " mon
dotta Jézus , Akik e ~öldön az Ö akara tá t telj esitették, azoka t 
magá hoz veszi, hogy hűségük juta lmát elvegyék iga ZSágot osztó 
kezeibő l, hogy akik dicsőite tték e földön. azokat megdicsői tse 
az egekb~ n . Ott va~ már az Ö h űséges szolgája is a mennyei 
Atya .telo szeke elott, hogy földi élete sáfárkodásáról beszá-

• 
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moljon mondván : .. Atyám. a munkál. mel yet reám bizlál. elvé
geztem." Hisszük, hogy erre meghallja Urának helybenhagyó 
szóza lát : .. Jól vagyon jó es hú szolgám. a kevesen hiv voltál 
többre bizlak ezután. Ámen . ' . . 

Vári Albert. 
\ 

• 

Az egyetlen menedék. 
, 

Alapige : Prédikalor II. r 23-24. I. Korinlh. XIII. r. 13 . 
• 

(Murvey Sámuel földbirtokos. e. föranácsos koporsóJánál.) 

• 

Nem igy gondoltuk a le hazatéresed. Es nem igy gondol· 
t.d te sem. Talán azért olyan nehez a valóság, melynek 
keresztje rázuhant lelkünkre . · És azért olyan nehéz az özvegyi 
gyászfál'yol. rnely eltakarja áldott lelkű hitvesed kisir! szemet, 
bánat szántotla a rcaI. Harom gyerm..ked szivéből feltör! sóhajok. 
érted mondotl imai azért ülnek meg koporsódon olyan fárad-, 
tAn és szomoruan. mig szelek szarnyán hazaérkeznek, elbu--
csuzni az édesapa tó\. - Talan azéIt olyan nehéz nekem is 
koporsód mellett a vigasztalas igéit hirdetnem. 

Otl künn a harangok a legnagyobb és a legszentebb 
igazsagot hirdetik: lsten nem akarja, hogy egy is az övéi kö
zül elvesszen. lu benn egy megpróbaIt, áldou női sziv, hitvesed 
szive zokogva sóhajtja bele aharangok zugasába: nincs· más 
vesztes a világon csak én. Ou künn minden. de minden a 
feltamadásról és az új életről beszél: a zöldelő vetés. a kis 
ibolya a bokor aljában. csicsergő kis madarak li fak agai közlit!. 
III benn minden az elmulasra emlékeztet: ajtódon a fekete 
drapéria, a koporsód. melyben álmaid álmodod tovább, a fehér 
szemfedöd, mely reád borul s eltakarja lezárt szemed, elnemult 
ajkad és elpihent szived ... a gyászfátyol, melyet faradt sóha
jok lengetnek ; hitvesed fájdalmaban elgyötör! szivének tört 
sóhajai . . . három gyermeked el nem csókolt bucsú csókja. 
melyel hegyeken'. völgyeken, országhatáron keresztül a husveli 
haragszó hozou haza ... koporsód körül az arcokon a néma 
részvét és ft hangtalan együtterzés. . 

Tudom, hogy mindannyiunk lelke megremeg e koporsó 

-

• 

-

• 

• 
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mellell Ez hál minden: 67 évnek álma .vágya és reménye ; 
.nunklijának. küzdelmének, leverelletésének és felemelkedésé· 
nek minden eredménye. Tudom, hogy h~ nglalan ajkunk resz· 
kelve ismélélgeli a Prédikálor szavail : "Micsoda marad me~ a z 
embernek minden ó munkájából és el méjének nyughalallan 

fáradozásából, mellyel munkálkodoll a nap alaII. hololt bánat 
és busulás az ó foglalalossága , még éjjel sem nyugodl az ó 
elméje·, meri ezekben a szavakban sajál földi élelünk Iragédi· 
ájára ismerünk rá. D" ráismerünk az ó földi éle lének nagy 
drámájára is. J 

Milyen különös, hogy mi emberek csak akkor ismerjük 
meg egymásI. mikor már közülünk val aki felszáll a halál fe· 
hér hajójára és csobogn i kezdenek az indulástól afekele 
vizek. Amikor először nyillalik a szivünkbe a gondola l, 
hogy többé nem fogjuk lá lni ót. Meri igazán a halál ba n lehet 
meglátni és megismerni va lakit, akk or, amikor már oli áll az 
induló hajó fedélzetén és bucsut int felénk. Amig köztünk van 
" földi életben, mind ig olyan nak látjuk, am ilyen akkor, amikor 
nézzük. A halálban olya nnak láljuk, a milyen mindig és amilyen 
lényegesen. És azérl van, mert a halá l ablak , melyen át köny· 
nyes szemünk az örökkéva lóságba néz. Az örökkévalóságba 
nézni annyi, mint egy pillana Ira a'" Islen szemével nézni. Ez 
pedig nem kisebb dolog, mini meglátni és felismerni valakiben 
azt, ami benne az örökkéva lóságé, é lete lényegét és é rtékét. 

Igy pillantva Rá és igy nézve fö ldi é leté l, egyszerre föl· 
csilla n na k elő ll ünk életének rejtett ti tkai, a kü zdelmek , az élet· 
harcok. a mindennapi , gondok mögött megbujt szépségek. mi nt 
ködfátylak mögött a napsugara k. Egész nagyságá ba n látjuk 
életének célját és lényegél. melyért felá ldozta kényeimét. de 
feláldozta ige n sokszor övéinek nyugalmát is. Egész nagysá· 
gá ban lá tj uk é letének küzdeiméi és harcá t, mely fe lórölte é let· 
erejét és megakadályozta abba n, hogy szive szere tete teljes 
fényében záporazza be azoknak éleiéI. a kiket neki ajándéko· 
zott az lsten: hitvesének életét. gyermeke ine k ifjuságál. EI/ész 
nagyságában láljuk élele nagy szenvedésé l, lel ke nyughalatla n. 
ságá t, a mit Bzérl kellett hordoznia, meri az élelharcba n az élet 
rohanó á rjába sodró hullám ok kal vivolI küzdelmek közepette 
csak lel!<ének töredékei I tudla övéinek a dni . 

Pedig ő lelkéből nemcsak löredékeke l a ka rl ad ni és szive 
szereletéből nemcsak hal vá ny bágyadt fénysuga rakal, hanem 
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életet. melynek kevesebbek legyenek a gondjai . kevesebbek 
a küzdelmei és kevesebbek a nyu gha tatlan éjszakái. Ez volt 
életének cé lja . küzdelmének lényege és lelke nyughatatlansá
gának oka. - Ezért állott állandó harcban az életlel és benne 
igen sokszor az emberekke l. Ezért nem értette meg az embe
reket és ezért nem értették meg öt az emberek. 'Pedig ö nem 
akad mást, mint amit mi is mindannyian akarunk: a magunk 
és mie ink számára minél nagyob b életteret biztositani és meg
hóditan i e világból. Ezért szerette a nnyira a földet. mert benne 
látta ki se bbségi helyzetünkben a boldogulh atás egyedüli lehe
töségét. Életünk utolsó két évtized ének minden szenvedése. 
küzdelme és harca érlelt e és acélozt" meg benne élete nagy 
elhatározását: védeni és megtarlani az utolsó lehelletig azt. ami 
a miénk. Ennek a nagy védelmi harcnak betonfedezékévé 
akarta kiépiteni övéi számá ra azt a családi fészket. melynek 
álma fe lett övé volt az őrl,ödés go nd ja. Éppen ezért ő nem 
"kart többet és nem akart más lenni. mint! egy darab gondvi-

• 

selés az ővéi számára. Gondviselés. akinek elég ereje. hatalma 
van betaka rni és megvédeni azokat. akiket neki ajándékozott 
az Isten. . . 

Ebből az életcé lból . nézve Ot. értjük meg lelke nyughatat- , 
lanságának másik nagy okát is. Alig van közöttünk magyar 
ember. allinek nagyobb és mélyebb sebet ejtett volna szivén 
és lelkén népünk tragikus széthullása , a világháboru után . De 
alig 'van közöllünk magyar ember. aki türelmetlenebbül. szinte 
ideges . nyughata tlansággal várta ' volna népünk sorsának jobbra 
fordulásá t és _az elárvult magyar szivek mélyén élő be nem 
teljesede tt álmaink. vágyaink és reményeink megvalósulásál. 
O volt közöttünk a megtestesült örök remény~edés. a szétzuz
hatatlan. fanatikusan bizni tudó hit - mint a pásztortűz a sötét 
éjszakában. ugy ragyogott közöttünk az ő hite és reménysége 
mindig. valahányszor életünkre ráhullott a csi ll agtalan éjszaka' 
sötétsége s lelkünk reményvesztetten. összetöri hittel tántorgott 
ebben az éjszakába". Az ö hitét megtörni, reményét szárny
szegetIé sebesiteni az utolsó évek történelmi eseményeinek ránk 
nézve oly fájó sodra sem tudta. 

Benne épen ezért soha sem lehetett csalódni. ha népünk 
sorsáról és jövőjéröl volt szó. Lelke ösztönszerüleg megérezte. 
hogy övéinek sorsa mindig olyan lesz. mini amilyen népünk 
Sorsa. Tudta, hogy azok jövője csak akkór lesz biztositva, ha 

, 
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népünk a reázuduló nagy történelmi események sodrába meg 
tud állani. Ha hű marad miodahoz, ami sajátosan az övé: az 
évszázados történelmi mulljának minden drága kincséhez, ahoz 
a nyelvhez, melyen bölcsönk feleli édes anyánk imádkozolt 
és altató dalt dalolt és ahoz a földhöz, melyben . őseink pihen· 
nek, ha hű marad az apák hitéhez. a fehér templomokhoz, az 
Istennel valq találkozás áldoll, szent helyeihez. De tudta azt is, 
hogy minden, amit magyar nepünkért tesz, minden fillér, mit 
érte áldoz, minden lener, melyet érte vállaiia vesz, minden 
lépés, mellyel keresztjét segiti elöbbre vinni, aldásként hullanak , 
majd övéi re vissza. . 

És igy értjük meg azt a nagy ragaszkodást is, mely .életét 
kicsiny egyházunk hű és minden áldozatra kész munkásává 
teile. Kisebbségi sorsunk nagy küzdelmében magyar népünk 
egyellen biztos védelmét O is az egyházak keretén belüllálla. 
Épen ezér! az utolsó 22 éves 'küzdelemnek, melyet kicsiny egy
házunk fennmaradásáért vivot!, nem volt egyetlen olyan meg
nyilvánulása, mely 011 ne találta volna a küzdök sorában, Va- , 
lahányszor egyházunk ebben a védelmi harcban kimerülve és. 
a kapott sebektől megrendülten segitségért kiáltott gyermekei 
relé, mindannyiszor ez a kiáltás lelkében visszhangra talált. A 
Firtos hegy tövében, a két Homoród, a Gagy és Nyikó ' vjzei 
mentén élő székely unitárius népünk egyellen kulturintézmé
nyéDek, a székelykeresztúri főgimnáziumunknak O volt egyik 
leghálásabb öreg diákja. Azzal a ténnyel, hogy unitárius egyhá· 
zunk a legfőbb törvényhozó szervének, a Fütanácsnak tagjai 
közé választolla, nem jutalmazni kivánta Ot, csupán alkalmat , 

akart adni arra. h"gy még jobban és még teljesebben tudja 
I I I - . szo gá ni. 

. Csak önmagához, é lete lényegéhez és céljához ma radt 
hű élete végéig. a mikor kicsinyegyházközségünk é letéböl kinőve 
is. mindig hüséges odaadással vl\lIalta a kiszabott feladatol. 
Mint egyházközségünknek közel 4 évtizeden k"resztül kis és 
nagy dolgokba n hű keblita nácsossa. mindig az élen ' á llt. t:rde
keit a rendelkezésére á lló erkölcsi és anyagi erövel védte és 
ollalmazta. Minden, amit érte tell és á ldozoll, az egyházközsé
günk történelm é-é már. Mi csak hálás s~ivvel gondolunk reá, 
akinek áldozatos adománya 3 évtizeden keresztül minden egyes 
alkalomma l megterilelle kiCSiny templomunk ban az Urasztalá t 
a mikor egyházunk a lka lmat kivánt nyujtani az é letk üzc!elmek 
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közepette elfáradt hiveinek . hogy az Életfejedeimenek halálára 
e mlékeztetó szent jegyek en keresztül hitük. re ményü k es az 
Istenünk iránti szeretetük mélyebb és erósebb legyen , 

-
Milyen különös. hogy igy látni ót és igy ismerni meg 

élete céljá t és lényegét. ennek az órának kellett eljönnie. ami
kor már ó ott áll a halál fehér hajóján indulásra készen, lsi'e
nem menf.lyi álmot és be nem telje.sedet! reménységet. mennyi 
küzdelmet. riyughatatlan fáradozást. mennyi bánatot és aggó
dást visz magáv<:Í1. Csak ilyenkor érezzük. hogy milyen fájdal
mas és szomoru lenne életünk sorsa. ha minden földi küzdel
münknek. álmunknak. vágyunknak ez a fájdalmas zokogás 
jelentené a végét: .. kicsoda marad meg az embernek minden 
ó munkájából, ' ," Oh. hogy ráül ne lelkünkre., mint sötét , s"ár
nyú fekete ho.lló az emberi élet semmiségének és mulandósá
gának a gondolata, Milyen reményvesztetten. fáradt hittel indul
nánk haza . ha nem küldené hozzánk és nem küldené 'a Te 
számodra is a husvéti harangszó szárnyán drága üzenetél 'az 
lsten : .. Végezetül megmarad a hit. remény és szeretet. Ezek 
közül slb," Ezt a hármat pedig nem lörölheti el semmi hata-, 
lom és el nem veheti, 

, 
• 

Nem veheti el a reményl. Az ' ö reményél. melyberi élt, 
küzdött. várt és álmodot! a legnehezebb életharcok közepette. 
a legsölétebb éjszakában is. Miként megtartolla Űt. Téged is 
ez megfog tartani. Mert ebben a reményben egyesül fárad t lel
ked hittellelI imájával és esedez buzgó imádság százezrek 
ajkán eg,y szebb és jobb kor után. 

, , 

És nem veheti el a hitet sem, A hit pedig gyözelem és 
a megérkezés záloga. Csodákat tesz' v~lünk. Inditására, fájdal
munkban és veszteségünkben odaborulunk az atyai kézre. 
amely most annyira megpróbált. De nem azért. hogy zokogva 
kérdezgessük elrejlelI titkok felól. hanem. hogy reá bizzuk 'ma
gunkat és reá bizd Te is fájdalmadat és magadat. .Mert á hit 
könnyeiden át felfogja az atyai kéz simogatását s Te mp.g hal
lod a mindenségen átzengó vigasztalást: megmarad a szetetet. 

Megmarad az a szeretet. amelybe~ Ö is hitt és bizo!t és 
amely gazdaggá tette az ó szivéne k szeretetét övéivel sZem
ben, - Ez pedig a l~gnagyobb, ' Az"rt " legnagyobb. mert maga 
az lsten is szeretet. Tudni ezt pedig azt jelenti. hogya szeretet 
erósebb, mint a halál és ,keményebb. mint II koporsó. Hatal-

, 

-

• 
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méból épen ezért sem mélység. sem megasság. sem jelen va lók , 
sem következendők ki nem ragedhalnak. Áz élei szenvedése
inek áradalában O az egyellr n sziklaszál, melyre menekülve 
bizton állhalunk, meri O a jósáll, mely belekar, az irgalo m, 
me.ly könyörül rajiunk és megvigaszla l. 

Téged is vár ez a sziklaszál. Vá r, megpróbált éleled szeg
lel kövévé akar' lenni. Erővé. a gyengeségedben, hogy gyö nge 
női vállaiddal Fel ludj larlózlalni egy szé lhulla ni és .lezuh anni 
készülö családi Fészke l. Vár, hogy elindulj Feléje. H~ Fáradta n 
is, ha megíörten i.; könnyes sZemmel, zokogó lélekkel, hogy 
elindulj. : 

Valahol m, ssze és mégis oly közel, országlu láron túl má r 
3' árva összebujv.a, egymást álkarolva és vigasztalva elindult 
Feléje. Nektek találkoznotok kell azon a sziklaszálon . Ö a ka rj a 
ett; a hi!, remény és szere tet s ezek közö l! a legnagyobb: a 
Szeretel, mert igy akar megszentelni Fá jda lma tokba n, igy akarj a 
megáldani ezl az órát, a bucsúóráj á l a h űséges FérjtöJ' és az 
áldolt sziv ű édes apá tól. Ámen. 

Ujszékely, 1941. ápril 16-án. 
Máthé Sándor • , , , 

nnitárius lelkész. 

Baiaink sokaságában csak Istenhez menekülhe
tünk és nála enyhületet. fölemeltetést találunk. 

, 

• 

• 

(Temetési beszéd ö reg nö fele lt.) 

Ala pige : "Vajha va laki '1.e kem szá. rnyal adna. min i 
ll. galambnak, elrepülnék és nyugo dnam ; 

messze mennék és 8 pusztába n lakoz
ném." Zsolt. 55. 7 és 8. 

, 

Gy. Testvérei m I K. a liai ! A vá ndorm ada ra k : a Fecske. a 
I!ólya és még mások. amikor a napo k rövidülni kezdenek és 
érzik a IéInek hideg lehellelé!, a mikor érzik, hogy ill é le lmöke t 
tovább megkeresni nem ludják, lehá l élet.ök tovább ill nincsen 
akkor ill 'nincs maradásuk, a kkor minden vágyuk egy .' 
.. I I ' " I ' " messzI. 
UJ , megnyug a o VI agreszbe híVja, serke nti. 

Immár me~bo ldogult halottunk . . , kedVeS. nőleslvérJnk 

, 

, 
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is, akinek. fájdalmas szivvel bár, de végtisztességére jelentünk 
meg most -, érezte. hogy nincs itt tÖ'bbé maradása. Érezte 
hogy ei a föld már többé nyugalmat adni nem tud . ez az éle; 
már boldogitani nem tudja; sőt ~z a föld és ez az élet csak 
szenvedéseit növeli és sokasitja. Es amikor ezt érezte, a leg
hőbb vágya volt: elköltözni innen mielőbb egy több nyugalmat 
és boldogságot adó világba : a halottak biroda lmába és vilá
gába, lsten örök országába, ahol nyugosznak és várják szere
tett, nagy fia és hű férJe; ahol Jézus szól: "Az ·én Atyá';' or-
szágában sok hajléko k vannak." f 

"Mikor halok meg? Meghalok·e hamar" - felki áltásal . , 
r:1ind egy-egy sóhajtások voltak az örök, ny,ugodalm9s haza és 
új világ relé. Mintha alapigénk szavait mondotta , ' ismételgette 
volna: .. Vajha valaki nekem szárnyat adna . mint a galambnak, 
elrepülnék és nyugodnám; messze mennék és a pusztában 
lakozn ám ? 

Óh I mert el kell hinnünk testvéreim! hogy testében a kinok 
k atlanja égett. melyet a mindent megemés.ztő , gyilkos betegség 
gyujtott meg és táplált. 

M~st már csende~en fekszik ravatalán . Megszüntek a ki
nok es a fájdalmak. Most már a drága emberi életeket rom
badöntő gyilkos betegségnek .nincs hatalma felette. Most már 
átlépett ' egyfelől az enyészet, másfelől az új élet kapuján. Az . , 
enyészet megsemmisiti belőle azt, ami benne ppr volt, az az 
porrá teszi ujból a testet. Az új élet pedig örökél'ltre hivja el 
belőle azt, ami benne isteni volt. És 'én tudom, hogy ez min-

• den képen fdjda";nas nektek gyászoló testvéreim I Nektek kedves 
gyermekek, testvér és jő rokon és nekünk mindnyájan , akik 
megszoktuk az ő szelid, alázatos Istenben b izo lényét, arcát 
és létezését. Hiszen mi jut, mi marad nektek mindezekből? ~ : , ' 
csak az édes-fájó emléke:.:és, egy domboruló sir hant és a lélek, 
amely olykor visszajár hozzátok, hogy tanácsot adjon, erősitsen 
és vigasztaljon vagy pedig elszomoritson és az a tudat, hogy 
egykor ismét találko~tok. 

Kedves gyermekei a megboldogult halottnak I Nem kell, 
hogy mondjam, hiszen tudjátok ti úgy is jól s érzitek fájdal
masan e koporsó mellett, hogy immár rövid idő alatt a ha r
madik koporsó il)dul el e házból az enyészet sötét birodalmába, 
mely a ti szivetek szhctetének drágp tárg~ait. e háznak drága 
ékességeit és koronáit viszi el. innen s ti mindenikkel megfosz-, 

, 

/ 
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totlabbnak és árvábbaknak éreztétek magatokat. de ez ulolsóval 
lalán a legárvábbaknak. Nem csoda, meri hiszen ez a koporsó, . 
akit most elvisz, az egy: édesanya. Egy édesanya, aki még 
munkára, tellre és önfeláldozásra volt kész ,az apa nélkül ma
radt családért és gyemekeiért. 

Nem csoda hál gyászoló testvéreim I ha a szomoruság, a 
halál és a gyász egy akori megjelenésének láttán elcsügged a ti 
szivetek. Nem csoda, ha olykor sirásra, szenvedésre és nyomo
ruságra iléll árváknak érzitek magalokai. Nem csoda, ha olykor 
a pusztulás szelet érzi lek. e hajlékon végig zugni, mely szive
leket ugy megrendili. Nem csoda, ha ilyenkor távóz ni szeret
n,élek a megszokoU , ismerős körból is, hogy szórakozás által , 
enyhületet találjon a bánalos sziv; vagy lalán 'a magányt ki
vánjálok, mint a ' sorsüldÖzöU Dávid király és igy szóltok: 
"Vajha valaki nekem szárnyat adna, mint a galambna,k, elre
pülnék és nyogodnám; messze mennék és a pusztában la
kóznám: 

Nektek gy. testvéreim I mégis ilt kell maradnotok és itt kell 
megtalálnotok a vigasztalásnak és megnyugvásnak balzsamá!. 

Gy. testvéreim I hogy ezl megtaláljátok, arrll kérlek titeket. 
• 

hogya halál eme hervasztó pusztilásának idején eresszétek 
lelketek gyökérszálail: gondolafaitokat és érzéseilekel minél 
mélyebben Islenbe és akkor oU talállok olya n erői, amely új
ból felemel és akkor az ' éleI a m~ga leljességében fog kibo'nta
kozni' ujból. e hajlékban és tibennetek. Szóljalok igy a zsollár
iróval : "Vajha valaki nekem szárnyaka I adna" és folyiassátok , , 
igy: "hogy Istenhez jus~ak az. én könyörgésemrnel" s higy jelek 
ábban a zsolláriróval. högy , Islen megszlibadil a li nyomoru
ságotöktól. 

_ Én hallom jó édesanyátok vigasztalását. melyel Jákób 
szavaival hozzátok inléz : " Ime én meghalok. de az lsten vele
tek lesz.' (I. Móz. 4821 .>. 

Igen I Benne bizzatok és ó minden bizonnyal megsegit. 
Azlán gondoljatok a rra. hogy miért _volt édesanyáloknak 

minden küzdelme, virrasztása. aggodalma és nélkülőzése. Ugy-e 
azéri, hogy veszély nélkül nőjjetek fel és hogy litekel boldo_ 
goknak lásson. 

K. afiia.1 lélek és szeretet volt ó e bben a családban. Meg
boldogult nótestvérünk gondo~sága mind e'nüvé és minden gyer
mekére kihalott. Szeretele melegiteu és össze larl91t. Milyen 



, , 

fá jda lmas, hogy eZ a nap nem kél fel több reggel ez ő ágyá
ból, hogy édesanyai szivéve l melegits.!n és fényt derítsen cs,,-
ládjá ra és szerete tt gyermekeire: . 

A tá rsadalomban szelid, csendes és a lázIl tos nő volt, aki 
békességben élt mindenkivel. 

Egy házába n, mint hivő és egy)1ázát szerető nő marad 
fönn emlékezete, ki az egyházáért munkálkodó Nőszövetségnek 
is szerény, de jóaka ratú tagja volt. Erre szokta tta és igy 'levelte 

, 

gyermeke it is, 
Most már szá rnyat adott neki az Ur és elköltözött, eire

pült tőlünk . Mi pedig mondjuk, hogy emléke legyen áldott itt, 
nyugalma pedig csendes ott, ahová költözik. Jöjjetek bucsuz~ 
zunk. 

Gagy , 1940. 

, 
• 

"És nem 
• 

• 

• 

Benczédi Ferenc, 
lelkész . 

vagyok többé a ·világon 
.. 

• • • 

(Bticsúsz8vak J. S. sirjáná.l.) 

Bánatruhába öltözött lé lekkel állok meg örök nyugvó 
helyed mellett már csak néhai J. S. keresztény testvérem, hogy 
e végállomáson, hol koporsód is eltünik szemeink elől , islen
hozzádot intsek fel éd ugy a magam, mint azoknak nevében. 
akiket a tisztelet és az irántau való szerelet érzele végbúcsúra 
eljönni elkölelezett. 

Tudjuk, hogy adósságot róttál le , amellyel mi mindnyájan 
tartozunk. A mulandóság érzete. mint szomorú dallam járja át 
szivünket emberi sorsunk fekete betükkel irt mondata jelenik 
meg előttünk : memenlo mori I - emlélkezzél a halálra l A 
halálra, amelynek éjjeléhez elérkezik egyszer minden ember, 
koldus és király egyaránt. A halálra, amely ott leselkedik. min
den élő ember mögött s szereti letépni az élelnek rózsáit az 
emberi arcokról, .., mosolyt az ajkakról, az életörömet a szemek 
súgaraiból. . 

Küzdünk ellene minde'n emberi erőnkkel. Küzdünk az 
orvosi tudománnyal, a szeretetünkkel, a hitünkkel. Egyszer 
azonban már nem segíthet a ragyogó tudomány sem , .. Egy-

• 

• 
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szer. azonban hiábavalóvá lesz a szereleinek minden ragaszko· 
dása és a hilnek minden m..ef/nyuglalása .... Az orvos leleszi 
műszereit s recept jét a jó Islerihez cimezi : ' Jslen kezében van 
életünk" ... Egyszer a szeretetnek sziveket összekötö és meg· 
tartó erös szálai is elszakadnak a bánatos ,szivek fájdalmából 
egy szines virág nö, édes·bús emlék, melynek multa t járó han
gulatában ujra a rT1agunkévá tesszük, immár elszakithatatlanul, 
kit elrabolt tőlünk a· halál . .. Egyszer a legcsodála tosabb hit 
is elveszi li földi értelmét, hogy fehér g~lambszárnyakat küldve 
a szenvedő léleknek, azokon az örök megnyugvás országába 
emelkedjék. 

A te számodra is elvégezte az orvosi tudománya maga 
életmentő munkáját ... A szeretet is felmutatta go ndozó jósá 
gái ... A hit is tartotl'a benned az é lethez való ragaszkodást. 

A hitnek azonban földi világon fe lül emelő ereje is van 
s csodás világossága,' a mely az örök 'hazában muta tja az útat, 
A te lelked már erre az utra ' tért s hová most meg&rkeztél, ott 
nincsen fájdalom, nincsen immár szenvedés. . 

A fájdalom és a szenvedés iti van a sir mellett. Itt hul
latja könyeit a vigaszta lást váró gyászoló szív. Itt szólal meg 
az emberi szivek együtérzésének örök törvénye: vigasztald 
meg a szomorú szivek et, tiiröld le a bána t miatl hulló köny-
nye ket. ' . 

Vigasztalni annyil jelent, mint elvenni a l élektől a fájda
lom súlyát, hogy Iste nhez tudjon fele me lkedni, a hol van min
den vigasztalásnak a forrása. János evangé lista szavaival szó
lok azért hozzátok , aki azt mondj a a 17. ' rész 11. versében: 
"És nem vagyok többé e világon, de ő k e világon vanna k. é n 
pedig tehozzád megyek. Szent. Atyám, tartsd meg őket 'a te 
nevedben, akiket néke m adtál, hogy egyek legyenek: mint mi." 

Mintha csak az ő szavai vdnának ezek, a melyekke l bú-
csúzik tőletek l . .. Hanya tlóba n van az igi nap. Egy léle k 
készül elhagyni j'öldi sátorházát egy meghitl családi hajlékba n, 
ahol már régóta vjrraszt az aggódó szeretet. A beteg ágya 
körül szomorú sejtésekkel hitves, gyermek és rokon . A ha l
dokló szemeinek 'halványuló világosságáná l még egyszer magá_ 
hoz öleli szeretlei,~ s ha lkan sóhaj tva e lmondja, e lsutlogja : .,im
már elvégeztetetI. S mig reájuk néz, már szá ll a lélek . .. 
száll ... , föl az égi hon felé . .. 

A lélek gondola tának e lső mondata megszüle lik : ,és nem 

• 
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v8Hyol, több '. e v iló~on" , ' , Zokog". ve ri fel " hajlék c.end. 
1"1. hullnvk , c~y re hulln vk " f rrő könnycseppek. Vi.szatekint 
il lélck "crelteire s <lZ örrök> va ló Islen szin' elölt esdekel : 
.. cl 61, e világu n vtll1Ov k. Szen t Alyám. larsd mcg öket a le ne
v ·dben, " Idket "é l,em ad l" l. hogy legyenek egyek, mint mi 
mo. 1 mér c~yek vagy unk , , ," . 

Ulol.6 tlondola ltl , imádSága is a tie lek volt : legyetek ' 
e ~yel, I 

Legye l. k e~ye k "gyászban, LeHyelek egyek eml ékének 
rll etlőrz (;.ében , Ez etlgyé levésben megnyugvásl. vigsszlaláilt la· 
lóllo l" Sz bb vi lágbtl kö llöző ll le lke boldogon fog reálok lekin
Ieni , Ir a a .zer-Ie lnek összefOgó szenl é rzelével eme llek neki 
rrrt"tldtrndó emlél<e l .z ivelek mé ly én, Ha esiriói mosl e lláv~z· 
101, é. vi •• wmen l k a csa ládi h" jlé l,ba, már hiába keresi lek. 
régi rt! 'gszokoll h ' lyei n nem fogjátok megtalálni. S ezt e negy 
ül"sség ' 1. " melyet tlZ ő hiá nyába n érezni foglok, csek az egy
más ir,rnli nagy, megérlő sz ' re te l tudja Idtölteni , Ezért legyeték 
eHY -I, ti sz re le lb 'n I 

I:-:l s,,1 11 6 1,lke búcsúzik azokt61 tl munkamezóktő l is, me
lye ken 71 vr I 'rj ,dó é le te " la li I s tentő l megáldolI értelmi vi
l (r ~Os86~6vtll rnunlul llwdo ll s ezá lta llisztelete l és megbecsülést 
~Z ',zeit önmag" és csa ládj" számára , 

T 8Iv ' reim, il v . gállomáson búcsúzzalok há t tő l e I Búcsúz
zun il mindnyájun, l<il,et vissza hi v az é leI. Egyszer mi is meg
halljuk u ' hiv sz61", e kkor Itl lá lkozuitk , Akllor viszontIáljuk 
cgy m{r sl I 

Ko 'sord , 194 1, Nagy S ándor, 
lelkész. 

Légy hű mindhalálig. ' 
, 

S1.omorÚ Iwlolti gyü l I, ze l. Testv reim az Urben I 
III é llurrk (I r gi t 'm , t Iw rh adozó feHá i között egy új 

sirijödör mellell. A réy i t 'rrr '16 földj "b -n pihennek elmult idők 
emberci, 801\an ol)l(\ nol\, l<ikre már n m is emlékezill az é lő 
ncmz-d"k. Plh ' nnek sendcscn 8 örök á lmuk,,1 nem sokszo. 
",vmj" fri ss ijöröngyök hulló." (rj koporsó fa lér .. , Vunn"k köz_ 
tOk olyu nok, uklk nCm vMnu" mér senkit : mind ide térlek 
m~g, kik II fllldl életben együvé t"rtozt .. k. De vann .. k itt sir-
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• 

halmok. melyek egyedül állanak. magányos fej!ájuk kémleli a 
temető ú\ját. bevésen nevüknek éleltársát várván . 

Régi temető békés honában úi sirgödröt ime ezért ástak : 
pihenjenek együn az anyaföld ölében. kik az élet harcában is 
együn valának I Édesebb lesz igy a pihenés álma s szinesebb a 
virág. rilely elporladó testüknek közös sirhalmán zöldül és nyit 

.. a természet ' tavaszán. 
Régi temetőben új sirhalom I Ez a két gondolat igy egy_ 

más mellé állitva újabb gondolatokat szül lelkünkben s meg
világilja annak az életnek a történetét. amely a sirhalomnál 
véget ér. S mintha láthatatlan muzsikán halk hangokon játszani 
kezdene egy büvös kéz ... oly ismerős a dallam... valahol 
hallottuk. nem is egyszer. de számtalanszor I Majd szöveget öli 
a halk szavú dallam s mi megismerjük Urunk Jézus hangját : ' 
Légy hü mindhalálig s neked adom az életnek koronáját ... 

Pihenésre tért keresztény ' nőtestvérünk több. níint hét év
tizeddel ezelőtt hallotta ezeket a szavakat menyasszonyi koszo
ruval a fején. amikor odaadta a szivét szive választottjának. 
Akkor. mint igéretel. mely teljesüini fog a hüség jutalmául. És 
ez az ige elkisérte őt · az élet mindennapi harcába. az egymás 
mellé sorakozó évtizedek nehéz munkáiba . . . Vezérelte nap

'sugaras tájakon ,és bánatfell~gek alatt járva. Sem az öröm. sem 
a bária.! el nem tántoriIotta őt e hüségtő l és' hitvesétő l. kinek 

, , ' 

lsten szent szine előtt "ne fogadalmat tett. 
Belecsengett ez az igéret. mint bölcsőt ringató édesanyá

nak altató dalába s' gyermekeire súgározta annak minden ál
dásál. A hűségből szeretet és jóság fakadt. melynek súgaraival , ' 

akkor is bearanyozta gyermekeink életét. amikor azoknak feje 
már őszülnÍ-kezdett az eg~másra sorakozó } vlizedeknek nehéz 
súlya alatt. I 

A hűség aranyozta be özvegységének napja it is túl a ha r
madik emberöltő határán . Ez a hűség vágyott mosl ide együtt 
pihenni és együtt lakozni a föld porában is. akirez hű volt 
mindhalálig. . 

Lelkek hangján szól a regi teme tő békés honába n : Légy 
hú miódhalálig és neked adom az életnek koronáját. de most 

, . 
már nem, mint igéret, hanem. mint me nnyei ajándék az örök 
életre elhivott lelkek tünd öklő koronájával. 

Menyasszonyi koszorútól az örÖkélet koronájáig igy veze t 
felfelé az út . .. Te megjártad ezt az útat. Hosszú volt az út . 

• 
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el is fáradtál. Nem csoda. mert hiszen 93 esztendő súlyos te
her a gyöngülő vállakon I 93 esztendő magas hegycsúcsa a 
mulandó ember életének. ahová nem sok ember érkezik fel. 
És a ki felérkezik is a hosszú és fárasztó ,út után. nem mindig 
élvezheti a magaslaton kítáruló szépségetl Testi fájdalmak és 
súlyos betegségek. mint zuzmará's téli köd. úgy veszik el a 
kilátás sz<'pségél. Ezen sűrü sötét ködön átnézni csak az a 
lélek tud. amely megtarloUa a parancsot: Légy hű mindhalálig . 

• 

Vannak azonban emberek. kik tévesen értelmezik ezt az 
igé I. És hivek ma radnék egész életükben rossz szokásaikhoz. 
kicsinyes goldolkozásukhoz és megátalkodollságukhoz. Ezek
hez nem is jut el az ige második része: és neked adom az 

• 

éle fnek koronájá!. ' 
Hűtlenek lehetünk emberekhez. akik visszaéltek bizalmunk

kaI. megcsaltak és megröviditellek. de Jézushoz. az örök em-
• 

beri ideaIhoz sohasem I -
Hűtlenek lehetünk eszmékhez. amelyekből kiábrándultunk. 

amelyek nem töltik be már szivünk vágy át.' lelkünknek óhaját. 
de a krisztusi eszméhez sohasem I . 

Hűtlenek lehetünk intézményekhez. amelyek nem szol
gálják életünknek békességét és lelkünknek megnyugvását. de 
az istenországát munkáló igaz lelkek közösségéhez sohasem I 

Az nyeri el az életnek a koronáját. aki minden jóra. ne
mesre boldogító eszmére. áldolI törekvésre e parancs szerint 
cselekszik: Légy hű mindhalálig I 

Megpihent keresztény testvérünk ezt az ú'tat járla hűség
gel. Ezen az úton érkezell meg a régi temetőnek új sirjához 
halálos fáradtan . E magaslatról nézz szét s lásd meg. milyen 
szép volt az az élet. amelyet hűséggeltöltöllél el egész életed
ben. E magaslatról ints végső búcsut szeretteidnek s hozzájuk 
való hűséged napsugaras szeretele csókolja végig még egyszer 
kedves orcáikal. ' 

Búcsuzunk mi is tőled : pihenj csendesen sirodnak ölében 
s szeretteidnek hŰSége őrizze eml<'kedet mindörökké. Ám"n. 

Kocsord. 1940. október 13. 

• 

• • 

Nagy Sándor, 
lelké.z. , 
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