
• 

• 

. 

~SKETÉSI ÁGENDÁK. 
, 

" . 

, • 

, 

-
Elindulás az ismeretlen jövö felé_ 

Kedves Ifju Pár! Keresztény Testvéreim! 
Rövid id ő re sza bolt földi életünk két ha tára között az isteni 

Gondviselés külömböző megállókat rendelt, nemcsa k azért, 
hogy egyh a ngú földi é le tünket -változatosabbá tegye , ha ne m kü
lönösen a zert, hogy ezeknél a megállóknál em lékeztessen a 
multra s bizta tá st adjo n az ismeretlen jövőre nézve is . Em be ri 
é letünk ezen megállói mind szépek, kedvesek és fel edh e tetle ne k. 
hiszen azoka t az ünnepé lyesség is kör,ül veszi, d e ta lá n egyik 
se m ol ya n ked ves. egyik sem vezet annyira vissza a multba. 
egyik sem ad a nnyi ké rdést a jövőt illetőleg. mint az a megá lló, 
melyhez ebben a pillana tban érkeztetek. . . 

E megállót a mulira , a z eddig megélt éle ire va ló vissza
lekintés, a jelen _pilla na t boldog gondta lansága és az is mere tlen 
jövőben ézés leszi örökké emlékezetessé a li számo lokra. 

Itt az emlé kezés szá rnyán gondolatotok visszaszáll a kö
zel és messzi multba. Fölkutatjákgyermek és ifju éve itek ann yi 
kedves és f'eledhe le llen eml ékét. Fölke resitek a ha jlékol, a hol 
eddig éltelek. a hol bold og gond tal a nság ba n töltö tté tek napjai to
ka l. Gondola tba n beléptek a bba a meghitt csa lá di körb e, a hol 
annyi sze rete t vett körül, abba a vidám tá rsaságba, ahol jó 
ba rá tok és ba rátn ők között a nnyi ked ves órá l töltölletek. Visz
szaemlékeztek életetek mind~ n vala mireva ló eseményére, hogy 
azoka t lezárj á tok most , a mikor egy új éle t küszö bé t aka rjá lok 
á tl épni. ' . 

A következő percben a jelen pi lla na t nagysze rüsége tölti 
be lelketeket. Boldog örvendezésben dobban meg szive tek az 
á lmok és remények bete ljesülése fölött . Lá ljátok, hogya vá ra
kozás nem vo lt hiábava ló, hogy itt van az a boldog valÓSág 
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. m ·11' minden á lomnál szebb. amelyért a nn yit sóhajtozta tok. ht 
vll n az az idő. a mikor e lha ngzi k ajka iokon a hGségeskü és 
a nn yi á ldós. szeren se Idséretében beléptel, ' egy új, egy várva
vó rt é le lbe. 

A mésil, pil !ana tba n pedig a közös j övő fogla lkozta t. Egyik 
k .. dés a másil, ulán vetödik fel e lmétekben és vár feleletre. 
Mgkérd · zitek önmag"tokba n. hogy milye n lesz az a közös jövö. 
am lyelöllelek óli ? Mit fog megva lósitani az é let a bból a so k 
szép t rvböl. ame lyet l'özösen készite lte tek ? Vajjon ezentul is 
épp n llgy megfogjátol,-e é rteni egymást. mint eddig ? Vajjon 
mind II igy fog-e lá ngo lni egymás iránti szere lmetek ? Vajjon 
meddig fog ta rta ni ez II nagy boldogság? 

19 vá hogaUa magát most a mult, je len és jövő a ti gon
dolalokban . Eg szer egy ik lép e l ő térbe és fe ledteti a másika t, 
'" l,öve tl,ezö percben pedig 1'\ másik kér e lsö helyet lelketekben. 
Egy ik preben lulá radó boldogság. a másikba n gonddal vegyi
lett kielégilhetetlen kérdés aszerint. hogy mire is go ndoltok. Ne 
sodálkozza tok eze n. mégkevésbé zava rja ez meg boldog ün-

n pelei, t. Ez minuég igy volt ' és igy is lesz. A mpgszokolt kör
nyezetből való elszakadás mindég a dott bá natot, csa lt ki köny
n eket. A boldogság mindég derüs arcot formá l s a bizony
ta lan jövő mindeg e lülte lte a nagy kérd éseit, de a cé l is min
d ' g eg volt: boldoggá lenni és boldogitani. Ezzel a céllal in
dult ak el mindég a házastá rsak és ti is ezze l a cé ll a l léptek 
közös él lula ilolua . Akik a közös é le tuton. " közös é lelben 
mindég ezt la rtoltá k szem elölt s a kike t az vezelelt mindpn 
tény ked sükben. azokna l, sohasem ke lI e It megbá nniok ezt a 
j pést, azok csa lódá ra . ki ábrá ndulásra sohasem ébredtek. vi
szont azok. .. kik ezt a célt elveszle lték szemük elöl, a kik más 
célokért é ltek. azok százszor bánták meg az e lindulást és sok
szor lá llak é letükben csa lódást. kiábrá ndulás!. 

Ti is most elindultok az is meretlen jövő felé. amelyben 
boldogok szer tnétek lenni és egymást boldogi lani szeretné tek. 
Ta rlsál k há t mindég azt szemelölI. Mindent ezen keresztül 
iléljetek meg és mérjetek fe l az éle tben. Ez legyen életutai to
kon az irÁn tÚ. Ez l~gye n cselekedeteitek haj tóereje. 

Boldogságotokat azonban ne keressé lek B muló anyagi 
javak folyi nos hajszollisában. ne keressétek a himév és 
dicsóség lényének sütkérezésében, "jöllét gondtalan"ágába n és 
csak magatoknak való é le t megé lésében, mert ezek csak ideig-
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órág boldogitanak. hanem abban és azokban. melyek állandó . 
belső lelki boldogságot adnak. Keressétek földi elhivatásotok 
megélésében. kötelességetek lelkiismeretes tejesiléSében. mun
káilok maradék né lküli elvégzésében. Keressétek egymás meg
értése és megbecsülése által a kitartó szeretetben. a megingat
hatatlan hűségben. Azután keressétek be lső I'elki boldogságo
tokat azokban a teltekben. melyek nem ·önmagatokért. hanem 
embertestvéreitekérI. a közösségért. az egyházért és a hazáért 
végeztek el. Anna k a tudata . hogy mindezeknek e leget teltetek. 
olya n boldogsá got ad. melyet nem adhat a vagyon növekedése. 
a pénz ha lomra gyüjtése és a hirnév szárnyra kelése. Igy élve 
a kunyhóba n. a szegényes asztal melleIt. a kanda lló fényénél 
is lehet boldog az ember. de ellenkező éleltel a pa lota d úsa n 
teritelt aszta láná l. pazar villanyfényben is csak boldogság után 
sóvárgó le lkeket ta lá lha tsz. Ilyen elhatá rozásokka l bátra n e1in
dulha ltok az ismere tlen j övő relé. nyugodta n szenbenézhe ltek 
a holnappal. de e llenkező gondola Ita l indulva az életnek . fé l
heltek a j övő tő l s reszketheltek a holnap kapuja előlt . A bol-

• 
dogságot nem kivül á lló ha ta lom . nem a vé le tlen. nem va la mi 
különös kegy oszlogatj a. ha nem mindenkinek önmagá na k ke ll , 
a zt megszerezni . Ne m lehet ezt várni csupán. hanem azért és 
a zt munkál ni is ke ll. . 

Erre pedig mindkeltőtöknek : fé rfinek és nőnek más mun
kamezőt és más adottságoka t is nyujtolt a Gond viselés. A férfi 
a házasélet sziklája kell. hogy legyen. Szik la. aki védelmet 
nyujt. erőt képvisel a közös házaséle tben. a ki akara tá na k ere
jével. becsüleles. egyenes vo ltá nak szilárdságáva l tek inté lyt. tisz
te letet szerez a nnak a közös élei nek. melyel együtt lesznek ki . A 
nő pedig a családi élelnek be lső la rta lmál kell hogy adja a maga 
szelidségével. szivének jóságával. lelkének nemességével. E 
kétféle adottságból levőd ik össze az a boldog házasélei. a melyre 
vágyik a ti szivetek. melyet a bizonyiala n j övőben el aka rlok 
érni . Ha pedig mindezekel az Islenlő l nyeri drága adomá nyoka I 
nap-nap ulá n a boldogság elérése érdekében maradék nélk ül 
adjátok a házasélet oltá rára. el is éri lek az I. am ire szivelek 
vágyik. Ezt azonban egy é leten keresziül mindég szem e lő tt 
ke ll ta rta ni. meri a boldogSág is csak addig larl. a mig errő l meg 
nem reledkezték. 

Nyiljék meg hál e lőtteiek az ismere tlen j ö vő. melyben 
házasélelelek fog leperegni. Legyen jelszavatok ebben az elin-
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dulásben és azután is mindég az : boldoggá len ni. boldogitftni. 
S ha ez nemcsak jelszó. de é letetek mozga tója és irányitója 
is lesz. én hiszem. bizom. ső t va llom is. hogy a cé lt el is éri
tek. Miel ő ll azonban elindulná tok. ajkaitokról szálljon el a 
hüségeskü . • 

• 

Biztos magaslaton . 
• 

• 

Kedves Ifju Pár I Keresztény Testvéreim I 

Az ember fö ldi é letének minden törekvése arra irányul, 
• 

hogy megtalálha"a azt a biztos és nyugodt helyet, amelye t 
az élei viharai és próbái elkerüljenek, hogy 011 boldoga n. 
megelégedellen és nyugodta n é lhesse meg a maga földi é le té!. 
Ezt a vágyat Isten ollolla be lé nk, de nem azér!. hogy csak 
mint vágy é ljen 011 örök kielégületlenségben, ha nem azért, hogy 
azt az ember valóra is váll hassa. Amikor Isten ezt belénk ollolla, 
megadta e vágy kielégülési lehetőségét azzal, hogy helyet bizto
sitolI az ember számára, helye I. ahol mindezek valósággá is 
válhatnak. Minden ember előbb vagy utóbb ráébred arra . 
hogy hol jelölle meg Isten ezt a helyet a z ő számára, hogy 
melyik úton kell, hogy keresse az!. Magam is ráébredtem erre 

• 
egy csodálatos pillanatban, mellyel a nagy természet csodál,ka l . 
tele világában találkoztam. I 

NeJ.ány évvel eze l őtt az erdélyi Kárpálok legmagasabb 
csúcsán a Negojon állottam . . Gyönyörü szép, csöndes, nyári 
idő voll. A felhőtlen égről gazdag pazarsággal onlolla szét a 
nap buzakalászokal érlelő sugarait arra lájra, amelyelonnan 
a kiemelkedő magaslairól' a szép liszia időben is könnyen 
szemlélhellem. Lenp a messzi ellerülő mezőkön emberek dol
goztak, városokban és ("Ivakban e~rek ' sieItek dolgaik ulán s 
a lábam alall emelkedő apróbb sziklás hegyek ugy simullak a 
magasan emelkedő hegyekhez, mint gyermek a szüleihez. Gyö
nyörüséggel tell meg a lelkem a természeti világ fenséges pa
norámáján. Azonban nem sokáig gyönyörködhellem ebben a 
kilátásban. A levegö liszlaságát pillanalok alall homályositolla 
el valami köd s itt-otl kis fellegek képződlek. amelyek gyors 
eS)'másutánban tömörültek. Nemsokára lenn a völgyben össze- • 
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tömörültek a fellegek s elboriloUák előlem a látóhatárI. Egy 
elválasztó vizszintes falat k<'peztek közöllern . a fölöllem lévő 
kék levegőjü ég és az .. laUam levő föld közötl. A fellegek 
összecsaptak, melyből villámok keletkeztek és hatalmas dörgés. 
zugás kövelle azl. Csak álltam oU fenn . Fejem fölött a derül! 
ég vakitó sugarával s alaIIam a hegyek oldalában a mezők 
főiölI a hatalmas vihar. DörgöU és villámlotI. ZugoU a fellegek 
csatája, de nyugodt voltam, hogy a vihar meg sem inga that ja 
a hegyet, amelyen állok, hogy a villámok hozzám föl sem ér
nek. Ez a ritka természeti jelenSég lerplte figyelmemet oda , 
hogy magára az emberi életre gondoltam. Ké~zeletem előtt 
megjelent maga az élet, a megállást sem ismerő, küzdelmekkel. 
ezernyi-ezer próbákkal telerakolt. sok viharral zajos éleI. Lát
ta"; az embert, akit reggeltől késő estig hajt az élet, aki nap
nap után annyi sokszor találkozik az élei ezerféle próbájával 
és vészes viharával. LáttagI a 'megfáradt, az elcsigázott embert, 
akinek ez a rekordra siető élet alig ad pihenőt, nyugalmat, 
békés, boldog perceket. De lállam azt is, hogy minden ember 

• • 

erre törekszik. Folyion azt keresi, azérl küzd, hogy megteremt-
, I 

hesse magának azt az állapolot, azt a békés, boldog, biztos 
helyet, amelyet az .élel viharai meg nem oslromolhatnak, .ahol 
biztonságban érezheti magál, ahonnan nyugodtan nézheti az 
élet zajlásál s ahonnan új erővel, új tervek kel. sók biztalással 
léphet bele nap-nap után az élet for.galagába . 

Amint eze n gondolkoziam, ébredtem' rá arra, hogy ha a 
természe t világában van egy magaslat, ahova a ' vihar mosl 
föl sem ért, ahol nyugodtan szemlélhellem a mélységben lezaj
lott viha rt. éppen ugy az emberi életnek is lehe t, kell. hogy 
legyen ilyen biztos magasla ta. ahova az ember elh uzódhalik 
az élet zaja. mostoha viharai elöl. 

Ez a hely pedig ne m más, mint az igazi háza·séle l. Az a 
házaSSági kÖZÖSSég. melyet két. egymást szarető szív leremt 
meg magának. Az ·a fész~k. melyet eiiy férfi és egy nő közö
sen la knak, az a hajlék amelybe a házastá rsak huzód na k meg. 
Ez le het ~z a magasla t, a hova az ember e lhuzódh a tik az é le t 
Viha rai elol s a honnan szemlélhe ti az éle t zaj/ásál. 

Hiába is keres az em ber !TIás megoldást erre, nem la lá l
ha t. Nem, mert sem a gazdagság. sem a tek inté ly. se m a ha . 
ta l o~ nem tudja az embert oda emeln i. hogy mentesülhessen 
tlz elet vIharaitol. A vas yont érhetik 8 Z élet ezernyi prób " 

81, 
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me lyek semmivé morzsolhatják s folytonos nyuJta lanságot ad
nak az e mbernek. A lekinlé ly ha mar oda lehet, ha azt a meg
nemértés kikezd i és a láássa. A ha ta lom polcá n bizlonságban 
élő embert máró l-hólnapra szállilhalja a lá az éleI változó körül
mé nye. Az a házaséleI azonban . me ly a házaslárs~k megérlé. 
sén. szerelelén épü l föl. ennek so ha sem lehel kitéve. JöheInek 
az éle lnek próbái, váltakozó körülménye i, összefoghal az em
beri rosszind ula t. azl meg ne m ingalljalja sohase m, 

, 
Tu'dom, hogy erre vágyait a li szivelek. ezérl sovárgolt a 

li le lke lek s e pi llá na lban hiszitek is. hogy e lépéssel e magas
lalra érkezletek. Hiszilek, hogy olyan közös é leI fog kezdődni 
számaIokra eperccel, mely fölölle á ll az é le I kü l önböző vál
lozásaina k. Ahova nem fog fel ha llszani az é leI vásári lá rm ája , 
amelyel ne m osIromo lhat meg az éle I vihara s ahova nem fog 
felé rn i az embe~i rosszindu la tok mérgezell nyila. Olyannak lá t
já to k mosl, ahol csend , béke. megérlés fog · honoin i s az é le I 
napsüléses derült ege fog ragyogni. Ahova a minden napok fá
ra da lmai, az em berek bá'nta lmai, a világ szeszé lyei e lŐ l jó lesz 
fé lreh uzódni . Ahol egymásra vártok m,nl h űséges. megértő, meg
bocsájtani · Iudó. egymásI szerelő házaslársak. Ahova szivesen 
siel haza az é leI küzdőteré rő l a m~gfárad l fé rfi s a honnan nem 
kivá nkozik el id <5 töltésre az Asszony ,és a ho l rp indkellen meg
la lá lj fi lok az t. a mi 011 fogva la rt lile ke t. 

He lyes. ha ezzel a hille l nézlek be le a jövőbe, ha ilyen 
re ményekkel indultok el a házasélél magasla lá ra . Meg kell 

• azonban mond anom, hogy hile lek és reményelek csak ugy vá-
lik valóra , csak akkor nem foglok csa lódni, ha a n,na k el érésé
érI, a minl a mulIba n munkálkodla lok, ugy a nna k megla rtásáérl 
a jövőben is munká lkodni foglok. Ez a meglarlásl hozó munka 
pedig ugya férfire. minI a nőre egya rá nl vona Ikozik , Ezl ki-ki 
a maga szerepének a te li es belöltésével szolgá lha lja. A férfi 
kila rló mu·nkáva l. egyenes , becsüle tes, önérze les je lleméve l, fér
fihez méltó aka ralerejének a házaséle l szolgá lalába való á llitá
sával. mellyel kifelé védel mezi a családi éleI magasla lát. A nő 
pedig szorgalmas, rendes. liszta , taka ros és hüséges egyénisé
gével'. va llásos buzgóságáva l. mellyel befelé be lső leg e meli a 
családi élele I a szürke hélköznapok viha ra i és probá i fölé. 

Ha mindezekkel a férfi és a , női erényekkel. igaz lélekkel 
á lltok aházasélet szolgálatába, megláljálok, hogy az egy olyan 

• 
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csöndes, békés, viharoktól mentes magaslal lesz, melyre vágy
talok, s ahol élni igazi boldogság lesz. 

- Mielóll elindulnálok mindezl megvalósiltlni. mondjálok el 
az örök hűségi esküt. . 

-

• 

Egybefolyó élelúlaknál. 

Kedves Ifju Pár I Kereszlény Testvéreim I 

Ennek az ünnepélyes pillanainak lényegét, melynek li 
boldog részesei vagytok, s melyben mindan '1yiunkna k öröme 
lelik, egyszerű szavakkal igy fejezhelem ki : e percben két 
külön éle túl torkolódik egybe. hogy innen egy közös élelúl ve
gye kezdeiéI. III hátatok mögött bezárul egy-egy ka pu : külön 
élelelek kapuja, amelyen kiléptetek és előlletek kitárul egy má
sik kapú : közös életetek kapuja , melynek küszöbét nemsoká ra . 
ha elhangzik ajkaiokon az eskü, átlépilek . . Most. a mikor ezek 
folyamaiban vannak , valóra válnak, itt állok én, hogy ezeknek 
az egyszer ü szavaknak lényegét, súlyál, fontos jele nlőségét le l
ketekbe irjam, hogy emlékeztesselek és figyelmeztesselek. 

Ne zárjátok le külön életeteket visszatekintés nélkül, mert 
ez a megállas részben Bzért is rendeltelett s különben is B 

• • 

multra való visszanézés haszonnal szokott járni a jövőre nézve. 
A gondialan gyermek és ifju élet zárul le ebben a pilla

nalban . Az élei, me ly a gondos és jó szülők irá nyitása a la ll 
oly gyorsan lova lűnl, s melyel a vidám barálok és ' bará ln ők 
lársasága leli váll'ozalossá. Boldogok volta lok, hiszen az éle t 

• 

gondjá l és sulyál nem ,érezlélek, nem ludlálok, hogy mi az a 
holnap, meri helye Ilelek a li élelelek minden gondjá l szüle itek
nek lelke hordozia s holnapjailokról, jövölökröl ök gondoskod
lak. Csak ugy repültek a napok. siellek a hónapo k, multa k HZ 

eszlendök , hogy szinle nem vellélek észre aminl megle li ifjuvá, 
megleli leán nyá serdültelek. Az egymásulán sielö évek a ma
guk számál, sulyál iiJe löleg lalán nyomlalanul suhan la k e l fe
jelek fölölI, de vaj jon igy muU6k-e el ezek " sZdv" k, in lö fi gyel
mezle lések, lan ácsok és 16nilások, melyek ezekben . 6' e ltűn i 

• 



evekben szüleitek ajkáról feletek szálltak. Oh. mert ezek az 
évek telve voltak ezekkel. Ahogy öntudatos gyermekekké lelte
tek. szülőiteknek minden ténykedése oda irányult. hogy titeket 
a komoly életre előkészitsen . Nemcsak a munka és küzdelem 
által. melyben igen sokszor az éjszakát is nappallá telték. hogy 
jövő földi életeteknek anyagi alapot teremtsenek. hanem SZOr
galmas munkájukban rejlő példaadással. helyes eletfelfogásuk 
megélésében rejlő mintával é's szavaikkal lelketekbe irt szülői 
intelmekkel. Ha dolgoztak az ők elhivatásuk mezején. ha . időt 
töltöttek a családi fészekben . ha veletek együtt ünnepet szel1-
teltek vagy az emberi társadalomban társadalmi életet éltek. 
szorakoztak. mindig csak az lebegett szemük előtt. hogy tinék
tek példát mutassanak. Ez vezette akkor is. amikor ajkuk meg
szólalt. amikor egy felsőbb lényről az Istenről beszéltek. amikor 

. az emberi társadalom egyese iről vagy összességéröl esett szó. ' 
amikor, szavaikkal egyenesen hozzátok beszéltek. Minden t<'ny
kedésükkel lelketeket. goldolkodásotokat akarták benépesíteni 
ezekkel az erényekkel. melyek az életet széppé teszik. Ugy 
cselekedtek. mint a jó kertész. aki mindég talál kertjében még 
helyet. ahova valami szépet beültessen. Olyanok voltak. akik 
egy pil)anatig sem feledték azt, hogz minden ténykedésükön 
egy jövő élet szépsége és nagyszer\isége épülhet föl. Megva
gyok győződve, hogy szüleitek a legnagyobb odaadással, vé
gezték el ezt a felelősségteljes munkát. 

Most az a kérdés, hógy ti, akikért e gondos munka folyt. 
mennyit raktároztatok el. hoztatok magatokkal és mennyit visztek 
abba az életbe, mely e perelő l veszi kezdetét? Mert ne feled
jétek el, hogy azt a jövőt, mely előttetek áll, sok, nagyon sok 
tekintetben az a mult határozza meg, amely immár ahátatok 
mögött van. Életetek nyug~dt, békés. sikeres szépsége aitól 
függ, hogy mennyire töltöttétek meg sziveteket. lelketeket és 
elméteket azokkal. ami jót. szépet, nemeset eddig lállatok és 
hallolIatok. És allól függ. hogy mennyit valósillotok meg abból 
a mindennapi életben. . ' 

Közös életetek boldogságáért mindketten felelősek vagytok. 
Egy házaséletben egyik sem mondhatja. hogya másik a fele
lős annak a boldogságáérl. Sem a nő nem mondhatja, hogy 
egyedül a férn az. akin megfordul a közös élet jóléte <'s bol
dogsága, sem a férfi nem mondhatja. hogy mindez a nőtőllfügg. 
Azért házas.álli. közösség, hogy mindketten a maguk adoltsá-

• 

, 
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gaival annak sikeréhez hozzájáruljanak. A férfi. az ő ' törekvő 
munkájával. egyenes és becsületes magatartásával. lankadatlan 
kitartásával. erős akaratával. csüggedést nem ismerő bizalmá- . 
val és szerető gyöngédségével. A nő pedig az ő szelidségével. 
rendes tisztaságával. buzgó szorgalmával. vigyázó takarékos
ságával. jámbor jÓsdgával. gyöngéd figyelmességevel es hűséges. 
tiszta szerelmével. S ha mindketten ezeket az erényeket viszi
tek az új életbe. ha ezekkel való élésre és munkára meg van 
bennetek a komoly elhatározás. akkor nyugodtan léphetitek át . 
a közös házasélet kapuját. mert az boldogságot és megelégedést 
fog hozni számatokra. Akkor hamar megfogtok bizonyosodni 
arról. hogy nem hiába álmadoztatok. vártatok és reményked
tetek a boldol'lság után. Akkor hamar eloszlanak ezek a kétsé
gek és kérdések. melyek a jövőt. iIl<;tőleg sokszor sorakoz'}ak 
fel lelketekben. 

Előttetek áll az ismeretlen jövő. közös házaséletetek. 
'amelyből ugyan ellesni semmit sem tudtok Az azonban bizo
"yos. hogy ennek az életnek kormánykereke .Isten után a ti 
kezetekbe van letéve. Ti fogjátok azt forgatni, írányitani. Ennek 
az irányitásánál SOKszor lesz szükség az erős férfi kézre. a 

• 
lankadatlan kitartásra, a komoly megfontoltságra, de szükség 
lesz a szelid. szorgalmas női kezekre, a gyöngéd figyelmes 
szeretetre, egymást megértő és megbocsájló szeretetre. 

Vegyétek hát kezetekbe a közös élet kormánykerekét s a 
két különböző életút helyeit, amely nwst egybeolvad .. egy közös 
úton inditsátok el azt. Csengjen mindég fületekbe az a sok-sok 
jó tanács. melyet szüleitek annyi éven keresztül mondta k nek
tek. Lebegjen előttetek a sok jó példaadás. melyet lálla tok s a 
gyermek és az ifjú évekből magatokkal hozolt nemes erények
kel igyekezzetek megvalósitani azokat a szép terveke t. melye
ket annyi időn keresztül szövögeltetek. Igy válthatjá tol< va lóra 
boldogságotokat. igy szereztek örömet hozzátBrlozó itokna k s 
igy gazdagi[iátok é. boldogitjátok azt az emberi tá rsada lma t 
m:lynek mindannyian tagjai vagyunk. Mielőtt ez úton elindul: 
natok. a . ,:"unkához kezdenétek. fogjátok meg egymás jobbkezé t 
es mondjatok el az örökhűségü esküt. 
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Az álmok valóravállásának feltétele. 

Kedves Ifju Pár IKereszlény Tesivéreim I 
• 

Az élei nem egyéb. mini lervezgelés. ébrenálmodozás. 
munka és azulán várakozás. Várakozás arra. hogy . a tervek 
valóra válljanak. s az álmok bete/jesüljenek. Különösen a fialalok 
élele van tele ezzel. Ahogy az éretlen és gondtalan gyermekar
ból átlépünk az ifjukorba. leány és ifjú megkezdi a szebbnél
szebb álmok és tervek litkon való szövésél. készilgelését s azu· 

• 

tán igyekszik annak valóra válását munkálni. de közben foly-
Ion vár. Vár né ha talán csodára. de ·'Várja. hogy titokban szőt! 
rózsa szin ű álmok és tervek vatóra váljanak. S ha közben ·vál· 
nak is valóra ' az álmokból és tervekből. hamarosan újabb terv 
és álom születik meg ugy hogy azok nélkül soha sincs gon· 
dolkozó ember. • 

• 

, Emlékezzetek csak vissza eddig eltöltött évei lek re. Mennyi , 
tervvel és ébrenálmadozással szőttétek tele eddig elsuhant éve
iteket. Gyermekkorotoknak is megvolt a maga álma. mely egy
egy új ruhában. a jó bizonyitványban. az első bál ban. a meg
konfirmáltatásban testesűlt meg. Hogy azonban ilyetén gyerm"k-
kori álmaitok valóra is válhattak. ti magatok is sok mindennel 
hozza kellett járulnotok. Az új ruháér! szüleitekkel szemben 
engedelmeseknek kellett. hogy legyetek. A jó bizonyilványérl 
egy iskolai éven keresztül szorgalmasan kellett tanulnotok. A 
konfirmáció pedig hitbeni és lélekbeni felkészüllségeteknek 
volt mélló ered ménye. , 

Ahogy azután mindezek valóravállak s átlépiélek a ser
düló ifjú kor küszöbél. jöttek és szövódlek új álmok és lervek. 
Álmodialok valakiről. akinek neve szebben hangzott. mini oárki 
másnak; akinek hangja löbbel jelentett minden muzsikánál; 
akinek látására hangosan dobbant meg szivetek s akinek puszta 
megjelenésére addig ismeretlen boldogság töltötte meg lelke
teket. Egyszer aztán ez az álom is valóra váll. Találkoztalok 
egymással s egymásban mindezt észrevettétek. Ahogy aztán 
összatalálkoztatok. aitól a Perctől kezdve közösen tervezgette
tek . Álmut szőltetek egy napról. amikor kezet kézlietéve ajka' 
itokon az eskü szent szavával átléphetitek fl házasélet küsZö, 

• 

-
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bét. amikor egymáséi lesztek elválaszthatatlanul. Ime mos,t ",z 
is elérkezett. Beteljesüllek e nappal kapcsolatosan szóll kozos 
álmaitok, Ez álom valóraválásáért is. mint az eddi>liekérl. meg 
kellett. hogy küzdjetek. Magatok is jól tudjátok. hogy ez nem 
ment olyan kónnyen. Olykor önmagatok kal kellett felvennetek 
a harcot. máskor meg másokkal. Lekellett gyóznetek a gonoszt, 
felül kellett emelkednetek a rosszindulat szülte megjegyzéseken ; 
átkellett lépnetek az irigység huzta akadá lyokon. hogy köze· 
lebb juthassatok e naphoz. S most látjátok. hogya kita rtás. 
az egymásért égó szerelem meghozta a maga gyü mólcsét. ezt 
a várvavárt napot. 

Ahogy azonban láttáÍok. hogy ez álom is valóra vá lik. 
mindjárt ott voltak az új közös álmok. mely ' a közös házas· 
élettel kapcsolatban született meg bennetek. Álmadozta tok a 
boldogságról. az egymást megértő csöndes. békés családi é le t· 
ről. Álmadoztatok az egymás iránti. koporsóig tartó hűségrő l. 
soha meg nem lankadó szeretetről. a megbocsátásról. az egy· 

. mással szembeni türe le mről. figyelemrő l. Álmodoztatok a közös , 
életharc nemes megharcolásáról. egymás tá mogatásáról, mely , 

egy hosszú é leten keresztül tarlson. 
Most. hogy kapujába érkeztetek annak a z éle tnek. mely 

ezeknek az álmokna k megvá lósitója. le het ezernyi·ezer kérdés· -
sel a lelketekben álltok meg annak küszöbén. mely összesű· 
ritve abban a kérdésbe'n juthat kifejezésre : vajjon álmaitok e 
megkezdett házaséletben valóra válnak·e ? 

Midőn itt állotok előttem, nekem az az érzése m. hogy 
szemeitek reám kérdő leg ' tekintenek. Mintha csak nekem ad. 
nátok fel ezeket a kérdéseket s várnátok tőlem reá a megnyug. 
ta tó feleletet. Es én fe lelek is és ezer kérd és álta l megostromolt 
lelketeket megszerelném nyugtatni, Mindaz pedig. am it mos t a 
ti megnyugta tásotokra mondani akarok . nem a jövőbe l átáson 

• 
amely lehetetlen. hanem a multba való visszapill a ntáson alap. 
szik, A multból indulva ki mondom tinéktek. hogy á lmRitok 
amit e közös házasélethez füztetek. meg fogna k va lósolni. Meg: 
de csak akkor. ha föltételeinek meg is fel eltek. Tudnotok ke ll . és 
s,oh~ sem szabad felednetek. hogy egy tervet elkésziten i. egy 
lovot megálmodni még nem elég ahoz. hogy ab ból valÓSág is 
lehes,sen: A ~egvaló3ulásh oz ezen ki vül kell a szünetn élkü li 
akaras es eros akarattal annak folytonos munkálása , Emlékez. 
zetek csak vissza gyermek és ifjukori terveitekre, Ou meglá t. 
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hat játok. hogy csak azok a tervek és álmok váltak valóra és 
tették széppé gyermek ~s ifjúi éveleket. a melyért dolgoztatok. 
amelyet munkáltalok. Éppen igy és ezen az úton valósulhatnak 
meg aházasélethez füződő álmaitok. ha azt szüntelenül és 
mindketten munkáliátok. A boldogság senkinek sem hull az 
ölébe annak munkálása nélkül s igy li se várjátok. hanem 
munkálásotokkal szerezzétek meg. 

A boldogság munkálásának ezer eszköze és e:ler lehető
sége van. Mindenekelőtt ebben a házaséletben ki-ki végezze 
el és töltse be maradéknélkül azt a szerepet, amely reá vár. 
A férjnek és feleségnek külön· külön munkamezőt adoll az ls
ten a házaséletben. mely rnunkamezőn egy cél lebeg mindkellő 
előll: a boldogság munkálása. ' A kiosztoll szerep és munka 
elvégzése már egy lépcsőfok a boldogsághoz. mert azokban 
van elrejtve az előhaladás. a megerősödés s a földi. az anyagi 
élet alapja: Aztán mindenik a maga sajátos adollságainál fogva 
épitse. munkálja és/ szerezze meg a család tekintélyét. megbe
csülését és tiszteletét. A féfi kifelé a társadalomban szerezze 
meg" tekintélyt a család számára. a nő pedig befelé a hajlék 
tiszta. rendes volta által szerezze meg ugyanez\. És ismét egy 
lépcső lesz a boldogsághoz. mert mily nagy boldogság az. ha 
családunkat. hajlékunkat az emberek megbecsülése és tiszte
lete veszi körül. Azután pedig min.denik a maga eszközével 
táplálja alOt a tüzet, mely most szivetekben hatalmas lánggal 
lobog, hoR')' az sohase lankadjon meg. A férfi egyenes. becsü_ 
letes jellemével, komoly hivatásérzetével. figyelmességével. bá
tor és bizalmatkeltő magatartásával; a nő szorgalmával. buzgó
ságával, mindig derüs hangulatával és mindketten akadályokat 
nem ismerő hűséggel. Mindezek tápláló i lesznek annak a tűznek. 
mely ha ég. melegit. útat mutat és vezet álmaitok megvalósulása 
felé. Ha pedig ezek vezetnek házaséletetek megélésében, lehet
nek akadályok - hiszen az' élet útja; telve vannak azokkal 
- ti mégis boldogok lesztek. Ez volt és ez a ma is acélotok. 
Erről álmodoztatok és ' ennek a beteljesülését várjátok az élet
től. Ne féljetek hát nekivágni a bizonytalan jövőnek. csak vi
gyétek magatokkal akaratotokat. munkakedveteket. egymás iránti 
szeremeteket. melyek az élet minden akadályain keresztül is 
nap-nap után közelebb fognak segiteni álmaitok beteljesüléséhez_ 

Ha pedig látjátok. hogy azok megvalósultak"gondoljatok 
arra. hogy van egy nép . . melyhez li is tartoztok. amelynek ál-

• 
• 



m"ira oly ritkán hozott bet"lje"ül""t 1\ mostoh .. sor~ , MInt 
népnek öntud"to tagj"i, igyekezzetek e nep Aln'wit is tl betel
jesüléshez segiteni. Munkátoh, önludato tok, áld ze tl\ cs~s If t k 
legyen az, emellyel ezt 9zolgáijálok, Ezen ker 'sztül is '8el [o
kozódni log boldogságotok, mel re ol n61! n vAR ·t k, 

Mielőtt 8zo"ban álma itok mellvtll sit 8óhoz k"zd'nét~I, 
egymás jobbkezét meglol!v", eskü el pe S telj tek m~~ tlZ din

dulást , " - -
, 

Erdélyi esküvő. 

Kedves Ifju Pár l Kereszt ny Teslv r im l 
Ezt az esküvőI, amelyel ti k tte n idézt lek I s BII'I l -

nek mi itt annyian la nui vallyunll, " I gla ló l6bbtln e rdé l i es
küvőne k nevez hetem, Hogy mi ' rI , azl te l n Ili ndun tn sem 
kell, merI ez a nnyira magán hordozza a z ~rd I ISPI! b ,I 'S l, 
hogy bárki leolvas ha lj a r61a , a mik or ludo másI vesz mró \. hOll 
itt egy román nemze liségü , görögke l ti vall tl 'ú [ rfi és "ilY mu
gyar ne mzetiségü, unitárius va llású leány n uj l -gYI11(,s llttl I, ~ 
zet s indul e l a házasé le t ismerellen rszáguli án és ' z 'sl,Ov II 

a ké t nemzetiség, a két lelekez t közö n s 'gc v.,n j "I ' n ~ osz
tozik az örömökben, 

Ne m e lső és nem is utolsó ez 6Z 'rd I i '8110v6 , Az eb t 
a messzi mult kilürllészh t llen homá ly", ez ulols t <I Z e III b >rI
leg kiszámithate tJan jövendó lá tyo la t,",erjtl , Aldl r I, ,,zd dö tt , 
a mikor ké t különböző la ji é rze lm e idő l h vOl ,I<tllö nböz vtl l
lási nézete ke t valló , különböző nyelv ,t be sz ' I ,,,,b 'r, oZil:/; 
fé rfi és nő egy más ntl k segi tő lá r/Ul le tt, hOHY c he p , -!tu pós 
hazába n az é let országutjál kön nyebb " meHJórhosstl, h HY ti 
köves hegyold tt la k ta la já t I' önnyebb('n és jobbt'" In <l U"1 ve l
hesse, hogya hegyeke t boritó r 'ngel 's ' rd ő l\ b 'ti I 'I/d és," 
nyájál biziosabban megőrizh ss ' E~yill s m l, reJezle o rtllsil,
tól: honnan jö tté l, melyik faj na k vtlgy ti sz ülö tte , lI1il ye n hil 
boldogi\, melyik egyháznak vallod 15irl d O!! ln,"i!, hOli 'Ifi tlzl 
kérdezte : eljössz· velem, a hovú n m 'gy ,I" rtwgoszlöd·.., ve
lem a le haj lékod,, \. leszel·e segil ő t ársam til. I ' I l'O zdclm <bo II , 
megosztod·e velem az é l t örömeil és v,dl ,do I-o ti l. -'le l te rh é
nek egyik lelét? Egysz6vo l : leszel· c o lórjem, Ielos ' 110 111 '/ I~ s 
ha ezekre a kérd é~~lue igenne! Ileltel" " Id,or ' lfolcjt6dö tt ó. 
k,kapcsoI6?olt a laJI és [ I ke~cli I,O lömbs -'H s I " !rcj ~tt egY' I'gy 
olyan eskuvö, m 'Iyel erdé lymek leh -t II ev ' lo nl , Erd ~ l y ill o l \ 
m~rt. ezen a helye n kivill Mgyon rlll"," , lulól1 " Icgfel s li zezc l: 
kozolt lalálkozunk dy" n esküvővel , A Ira nciu fr llllek I v6 lu . zl 
magán,,~, fl német "érn (; t ~ t It res, 8Z unI/öl oz L11lgo ll ,, 1 ' rlo l jÓl 
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magá t. az olasz meg az olaszba n leli fel legjobb segitötársát. 
dc il! Erd ély földjén a különbözö fajok s felekezetek az é let
tá rs vá lasztásná l ezt a faji. vagy fe lekezeti hasonlóságot nem 
nagyo n nézték. Nem. mert a magyar. a román. a SZékely, a 
szá.z a multban sokszor összeházasodott, mert egymásban igy 
is föl tu dták ta lá lni é letük jobbik. szebbik mását. Igen. mert 
ezt hozta az e rdélyi sze llem, az erdélyi go ndolkozás, a külön
böző nemzetiségek. és felekeze tek le lki világának. felfogásának 
közös nevező re te re l ődése, me ly abban nyert kifejezést: mind 
egy Atyának vagyunk' gyermeke i, tehá t, mint testvérek kell. 
hogy megbecsüljük és szeressük egymást. 

Il ye n esküvő hosszu századokon keresztül nem egy tör
tént Erdély bérce i között és boldoR házaséle t követte is minde
ni ke t. a melyike t az e rd élyiség szabadsággal és türelemmel á t
ita tott sze lleme kormá nyzott. Boldog volt az, a melyiknek kere
te in ki vül és belül mindenik , megélte a maga sajá tos faji és 
fe lekezeti e lhiva tottságá t, de ugya nakkor tá rsában is megbe
csülte a magáva l hozott faj i és fe lekeze ti sajá tságokat. Boldog 
volt az, a hol egyik sem kényszerite tte a másika t, hogy levet
kőzze az ősők tő l a véren keresztül örökölt fa ji. nemzeti és fe
le lleze ti szo ká~oka t s azutá n magára öltse, mifjt egy kényszer
zubbonyt a másik á lla l va llott, de neki idegen szokásokat: Bol
dog volt az. a hol aztá n a z utódokban mindke ttőjüknek közös 
nevezőre julo tt é letfelfogásál tudták érvény re jullatni s gyerme. 
kükel va lóba n erdélyi nek ludtá k nevelni, nemcsak külső. de 
be lső énjében is. 

A ti esküvő lő k is egy ilyen erdélyi esküvő . Hosszu szá · 
zadok óta ki tudja ez a hányadik . Amig idá ig juto lIatok, ti sem 
kérdeztétek egymástól : honna n jötté l. milyen csa lá dból szár
mazo l, milyen fajhoz, fe lekezelhez la rtozol ? Titeket nem az 
egyféle a nya nyelv, nem az egyforma hit és vallási fe lfogás. 
hanem a mindezeken fe lülalló szeretel veze te tt idaig, miközben 
nem egyszer biztosilotta tok egymást a rról, hogy egymásnak h ű 
séges seg itőta rsa i lesztek, hogy itt most egymásnak kezet nyuj
totok s a közös csalá di é le t utj á n e lindultok. 

Mint minden esküvő n, - igen te rmésze tesen - ezen is 
egy gondolal fogla lkozta tj a az elindulókat : vajjon boldogok 
lesztek· e ? Me.va lósulna k-e azok az á lmok. be teliesülnek-e 
azok a remények, melyeket a nnyi időn keresztül tá plálta tok ? 
Az egymásirá nli szere lem csak puszta sza lmaláng-e, mely talán 
már holnap meggyengül. vagy tartós tűz, mely melegével egy 
egész életen á t fog boldogila ni ? Oh, de nemcsak a ti. · 
hane.m mindannyiunk le lkét is foglalkoztatják ilyen gondola tok. 
Am lota tudomásunkra jutott a ti e lha tá rozásotok, azóta a ti 
hozzáta rtozóitoknak é. a nnyi sokunknak lelkét foglalkozta tta az 
II ~ol _ndola t, hogy vajjon jól vá lasetottá tok-e meg az egész éle tre 
8Z0 o tá rsat ? Vajjon megtaláljátok-e azt az ula t, melyen kü-

• 

• 
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linooző laji és vallási gondolkozásotok. a minden~ e.!oszlató 
igaz szeretetben. mint édes tesIvér összeölelkezIk. anelkul. hogy 
egyiknek is meg kellene tagadnia önmagát ? 

Ezekre a lelsorakozoU kérdésekre feleletet azonban csak 
feltélelesen lehet adni. Es ez igy hangzik : ha egymást ezen tul 
is szeretitek. ha szerelmetek lelülemelkedik. mint ahogy eddIg 
is lelülemelkedelt a faji es felekezeti kü lömbségek áldatlan tu· 
sakodásain. ha egymás gondolkozását. szü letésével kapott. a 
neveléssel szerze It sajátosságait megérti tek. megbecsülitek. ha 
a maj lelketlen faji és felekezeti harcoktól mentesilitek maga· 
toka~ ha nemcsak esküvötök. hanem család i é letetek is erdélyi 
lesz. akkor boldogok leszlek. Szeressétek hát egymást I Becsül· 
jétek és tiszteljetek hát egymás faji mivoltát. hitbeli lelfogását. 
anyanyelvét. tradicióit. mert ezeket elfeledtetni amugy sem lehel. 
CéJja egyiknek se az legyen. hogy ezeket gyü löle llel. kigunyo
lássa!. megvetéssel. vagy éppen az eröszak válogata tla n eszkö· 
zével megtagadtatni igyek .. zzék. mert ez a legnagyobb lájdalma 
lehel bármelyikeleknek. hanem az erdélyi szellem nagysága . 
lürelme és megértése vezessen arra . hogy egymás legszentebb 
érzelmei!. á lmai!. örökségeit B legnagyobb liszteletben tartjátok. 
i~ akik két különbözö helyröl indultatok el. különbözö szellem· 
ben nevelkedtetek s különbözö faj es fe lekezet sajá tosságai! 
hozva magatokkal most talá lkozlatok. mutassátok meg. nogy 
Erdély bércei között, erdélyi esküvö után. erdélyi szabad 
szellemlöl vvérelt békés. boldog. megértö család i élelel logtok 
élni s ezzel példái szolgá ltatlok arra. hogy egy nagyobb cs.a· 
ládban. melynek ország a neve. miképpen kell . hogy éljen bé· 
k~s egyetértésben a különbözö fajú és fe lekezelú polgár. anél-
kul. hogy egyik a másik életére törne. ' 

A férfi tartsa mindig S7.emelötl azt. ami! szá mára előír a 
há~stársi élet para ncsa : legyen korrekt. becsületes, jellemes. 
~ kuz~el~mben e!ős és kitarló. hilvesével szemben figyel mes 
es gy~nged , A no meg töltse be rendelt .. tését s hivatása ma-
8aslatal ~ ,perCig is el ne hagyja, Legyen hát rendes. szor
~i lmas. huseges. bU,zgó és takarékos, Ha ezeket megtarliálok . 
e :t~tek_ ~egn)'U?tato felelet } esz arra a kérdésre : hogyan lehet 
rul0'kbozo faJU e~ fel~ke:etu életlárs boldog ? Mi pedig látni 
?8!u . hogy _ ~deJ.y !oldJen az ilyen házasélet nyomán miként 
el !'dul fell a kulonbozo fajok és felekezetek nagy és boldog csa
B J e ete. 

jobb ~o~ pedi1 ezek megtör~énjenek. elindulásotok elöli egymás 
eze meg ogva, mondjatok el az örökhüségi esküt . , . 

Kelemen Imre. 
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