
ÚUörők. 
,,KMltó SZÓ a pUBZ
lában : KészU8étck 
meg az Grno.k tUdt, 
egyengessétek az (J 
(JsvénlleU!' 

Márk cv, - : I . 3. 

Kedves Atyámfiai! - Ismeretlen világrészck 
felé váb'YódoU e leitő l fogva az emberi lélek . Osz
tönösen megérezte. hogy Istennek áldott szép 
világa tovább terjed. mint az II közvetlen kö r
nyezet. amelyben élünk. s ahol kj·ki II maga 
munkakörében megtaHiihatja azt a feladatot, 
amelynek belÖltésére hivatá sszerűen vállalko
zik . Tovább és fönnebb törekedtek mindig 3Z 

emberiség jobbja i, akiknek élele nyitolI könyv 
gya nánt á ll elöttünk . .. OIV:lSsuk időnkint eze
kel II Lllllulsllgos jelJemképcket s ll gy érezzük, 
hogy egészen el merülün k abban II gondolatkör
ben s abban az ért.ésvilitgban , amely ké»zcle
tüknek sz!J rn yakat kő lcsőnzűtL s lehetövé telle, 
hogy nyuga ti irányban tal!tlják fel azt az Új · 
világol, amely Keletnek minden ~od,ilatos va· 
rázs:.i l fel ülm úlva , mcgv:.iHozlatja :tz emberi tár· 
sadalom egész berendezkedését. 

Voltak és va nnak, akik még ezzel sem érik. 
he, ha nem II csillagvilág titkait kutatják s nn· 
nak jeleiből követkC'lLctésl vonnak le az idő· 
já rásra , az egyes emberek sorsára s II népek és 
nemzetek vIJrh:lló jövendüjérc. Ezeket is illik 
figye lembe vennü nk., amíg a tudomány igényé· 

• 

\ , 
• , 

I 

vel és fölk('Szíi1tségével lépnek fel s nem kalan · 
doznak el II felel<1Uen tapogat.ódzás útvesztői . 
ben . 

• 
Földi l:lpas zhdatok és égi jelek egyarúnl 

arra mulatnak, hogy reúnk nézve - ami az 
egyéni hit és iid vösség kérdését illeti - egyik 
scm közömbös. Megv:m ennek is, an nak is :t 

maga korszcríí jelentősége . 
Advent nincsen elindulás nélkül. Megérk ezés 

sincsen gondos elökészü let nél kül. 
Úgy érezzük ezekben a sorsdöntő napok

ban, h ogy valaminek történnie kell . Történnie 
kell va laminek , ami összhangban á ll a 2000 év 
előtti eseménnyel, amely a bibliai leckében azért 
van megörökítve, hogy am ikor más helyzetbcn 
é .. más viszonyok között majdnem szÓrÓI·szóra 
ismétlődik, hivő szivvel és engedelmes lélekkel 
:'liljunk mcg al. örök törvény isteni magyarázata 
elötl , semmit sc kétel kedve abban, hogy ri mj 
sors unk esy \.'S ugyanaz II le lOnt korok szcllcmj 
vezérei nek sorsával, amely - amint l!itszik -
magá:n hordja az igazs!ig pecsétjét: . 

Úllörőkre sl.ükség volt ti szent hajdankor. 
ban. Ezért hangzik II kifJl ló szó a. pusztában : 
"KészHsélck meg az úrnak útltl, egyengessél.ck 
az ő ösvényeil. " Bs IH!ö rőkro sz ükség van ma 
is, hogy egyik nemzedék II mús ik ncmzedék 
lesti és lelki , szellemi és erkölcsi boldogulását 
elősegítse, az isten i célgondolat megvalós ftásá · 
bót kivegye a maga megi llető részét ... Bizony, 
mu is akárhányszor ,I Pusztflban kell úlat ké
szíteni. Az lll építéshcz pedi g kövekct Illessze 
földrő l , távnli orsz{lg részekbű l ke.1J egybehor· 
dani s vahlkinek folyton vigyúznla kell arra, 
hogy az út csa ku gya n tartós úl legyen s n~ ve
zessen ingovállyok felé, amelyekben akonek 
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magf.tnak scmnti larlIIS:l n incsen, nehogy a mi 
kitartó mu nkánk és buzgó igyekezetünk kárba
"esteli f:'lradlsflg leS)'en. senki embe rfi:l ne; ve
i-Jl'e h:lStll:'i l S :l Teremtőnek se legyen benne 
:ltya.i öröme. 

At első Ad\'entnek fi na gy Keresztelő volt 
:\1.. ü ll örője, elöké.'izllve a hozz{lja sereg lő biín 
bánó lelkeket fl mcgtérés keresztségére. Lelki 
~zemcimmel látom IDa is zordon astkéta a lak· 
jM, amin t az egyszerűség re és jámhorságra intő 
Illag:l t:lrl.ássa l hivja· h ivogatja az ő embertá rsa it , 
nemzete fi a il és le:ínyait. hogy levetve a világi 
hill ság :ílorciját közeledjenek gyermek-módra 
:l Z Istenhez s vürják egyiitIesen Judaea pusztá
j i ball, a Jordán iidíLö habjaiból kikelve, vá rj ák 
Az!, aki öket tűzzel és szenllélekkel fogja meg· 
keresztelni. Lelki szemeimmel lá tom a Mestert. 
:lmint O se vonja ki magát a népszokás kül só 
jeiének k ötelező fölvétele alól s az azl követő 
pusztai kisértések között is igaz embernek mu
ta tja magá!. Ebben a lá llHlla ll an. belső küzde
lemben, ebben az isteni sz ínjátékba n forro lt ki 
az O erkö lcsi ereje, az a törhetetlen akarat, 
amely sem az ellenséges tümadilSok cselvetései 
között, scm a nogy tragédia uto lsó felvon:lsá
ban nem té\'ed t meg; csak az O mennyei Aty· 
j:'lval, az ö rökkévaló egy igaz Istennel szemben 
hajolt meg a fi .. hál:'tjával és engedelmességével, 
dfog::tdva a z Úr kezéből n "keseni poharat" ... 
Ib'Y lelt ö a kereszté.ny világ eszményképe: igazi 
új teremi és, ls ten Igéjének hirdetője szóva l-tet
lel , soha föl nem becsülhelő személyes áldo-
1.ullal. 

Ebben az értelemben igazi ú lépitó. aki 
megbecsli.lte a maga elődjét, aki az Advente! 
beindította s elökészitellc a b ivó lelkeket az o 
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eVl1ngeliulllú nnk bcfogadú s:'lra. A jelen kezet 
fog a m úlllal , hogy előkl.''Szltse a jobb jövöl 
Úta t cpiL O is, dc már nem a pusztában. hanem 
I"l la l épit ismeretlen Illagassflgok felé. Gondo lat
és érzésvi lflglÜ)an , va Ll ll sos I.elkül etében , hilbeli 
elragadtatásában messze föllil emelkedik a hét· 
köznapis:lg fojló gözkörén. Onnep az ö számára 
minden nap, és minden ó ra , am ikor jÓl lehet, 
amiko r b:m:ltoL vigasztal , amikor betege l gyó
gy it, a ntikor megszéb'Yenili a civakodó tanítvá
nyokat., amikor igaza tuda tában ha llgat a bíró 
elö LI s a mikor már nincs egyéb h:Hra, mint hogy 
élelmíí ve megkoron{lzlassék, ha mindjárt tövis
koronával is ... 

I ~IY - igy épiti az ö vándorúlj:H ma is min 
denlilL, a hol az ő szellemi ségének igaz megértöi 
l:lnil vá nyi hii séggel közelednek Hozz:'tja . Nézzé· 
tek , Kedves Testvéreim, figyeljé tek meg. hogy 
IMhatatlall. észrevétlen - miként lllunkúlkodik 
ma is nz ö AnyaS7.enlegyh:lz{lban. amelynck ren
dfthelellen szegletköve let l. Ha vnn megértés az 
egész viUlgra kiterjcdö Akol pász tora i közöll, azt 
az ö lelke túplálja . Ha vnn ö nzetlen együttmun
ká lkodás II szociltlis kérdések emberséges meg· 
old{lsárn . ez is annnk n léleknek köszönhetö, 
amely az ő nemes példaadásából meriti szervező 
l'.s alkotó erejét Nyomról-nyomra . fokról-rokra 
fgy al a kul majd ki az a z egészséges kŐzs7.ellern, 
amelyre o lya n nagy szük sége van ennek a meg
vi seH vit tIgnak . Legyünk biztoS:lk benne, mint 
a hogy ő is lelke mélyén meg volt t::yözödve arról, 
hogya ko r problémái t csak személyes á ldoznIla.! 
lehel mcgoldan i; amiből önként következik, hogy 
ebből a munkából - a kölcsönös segítség IlIa p
ján - kinek-kinek ki kell venni e a maga részét. 
Jézus épiti :1 maga tiljúl mife lénk , mihozz{mk : 
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Il\' l.. itn" i~ "''P!l('1l {~y II sZ:lzudok fo lynmílll é.píli'
Ilii n k !..(' II ti mi t\ tju inknl . c~y~ngelnüllk fl Slljítl 
i"lS,'r n.,\"C'i nkl'l. hOJ:), \'ula ho l II kÖ:t~p lllon lal ítl · 
kOU llllk \'(' llI S ol)'an sz('nl üröm fo~llllja cl ('::'-57. 
' ·alónklll. {-S !üllse bt'- barúti hbeliillkel. miut 
amikor u~~'a1lt;~)' etim Wrck"ö sd\'('k "il~a'n tel· 
j('~ii l I I I istcn i Gondviselés \'t'-<lt'l!lIc alnll . tn 
l:ll il(,1ll 11% l~ 1I útnimat. '1'(' épill.>U a h~ útnidnl. O 
{<pili a saj:it kii!ön úIjIH .... II :Ha Is tennek! Egyi
kiink SI;' tIInrad tétlen, VIIj.:)' l 'sctle;; klizömbös 
'\2clIllélójc II v:ljlldó \' il itg llIozgltlmltinllk. a m e
t)'ék :1 lIléJ::"fillús jcgyl'l.>C1l mind több ('S több 
lII t'lcg érdeklődés i \'tH!mmk ki : IZ egyes ember 
lelki vih\gli bnll . 

E7CkN a kiilün ulllbl. II p :'tr lok , osz lilly ok 
Í's fc!<-k('zclC'k idjaU S llllli ezzel cgy('l jelenI : 
vihig:boldogitú lörekvéscikl'l hl! nekünk küzös 
nc\'cl.űrf' hoznunk , hu nem ilktll'juk, hogy a 
SZl't:\gazó l' rdckcllcntétek sZ('SZ(-\YC8 júléka Ula· 
radjon tonibbm is nz nralk<Kló pl:mélíl, Illeg:· 
hiúsitnl mindcn l~b'ységcs célkilí'lzést. Csak Ilt'IH 
fogjuk elfelejteni, hogy 1'!l ységIH'1I a: nő; még 
pedig nbb:m II lelki cb')'st.'!gbcn, :IIni nélk iil har· 
mónikus egyiillmflködés el sc képzelhető ", 

Kedves AI)'úml'ia! I! rzed -t'- a z erkölcsi fele· 
lösségct. :'lIl1el)' mindiuUlyiullkat :.Irra kö ll'lez. 
h ..... ' v miudl'll ('''\'(-ni érdeket fNrel('\,e ' I ' ,-"h'C--~ , to. ., e.l 
Ic Illes 1('l'V szolg-áhltúlm lillj unk s komolyan \'e
g)' ünk minden olyan intelme!. amely a \'úrhl\tó 
\'eszN!clmck l'lháritilSÍlI t.:éloz:w , Szinte hallom 
n mÍlllbót feh; nk hllngzani :1 ke.se.rü igilzságot: 
.. A fej s.ze inlluúr ti rúknak g:yökl.'rl-re "ettetett" , .. 
.. Teremjetek a 1II1.'glérésht'l illendő b"yümülcsö
ket", ., ,.Minden fu. IUucI)' nem te.rem j ó gyü
mölcsöt, ki\' ilgl\tik CS II Hizre \'cll~tik"", Miud , 
mind komoly inielem: mind-mind a Keresztelő 

• 

, 

e lőkl-sz ilü numk:'lj.lt :llapolzn Illcg s :u:l mu 
lat ja. hogy nIlnak :1 l elki í,llllf\ku1{ls lInk. !lIIlC
Iyel !I prófélai korszak m egkivRn . hultllosall ko
Illo lynnk kell lennie, Igazi élel· hllh\1 ké.rdése ", 
VagY· "lIgyl Itt milS \'I\lasztás nincsen , VuS:y 
mej.:tcremljiik az 11llllyira óhajtolI üsszlulIlgot 
külső ~s bclsi:í \'ilágunk, emberi mivoltunk és 
ist eni rmdeUctésiink közö ll ; \':I~y pcdi~ Íl len 
gcdjii k mag unka t annak II múló szeszélynek . 
tl m ely minden pillonalban :l SQrs jfltéklnbdll
já\':\ teheti , s mc:;::h iúsilja legsze.bb rCJuénycin
kel. Pedig mi . mint egycs Clubc.rek . mini cb'Y 
keresz lé.ny cstllád tagjai . miniegy clcré\'cs nem
zet polgúrai. s főképpen, mini :IZ Út' .léZIIs hmí t· 
v{mYlli - nllgyra hi\'nlllllluuk , Ez t a mért ékei 
uem Ichet és ncm is sZll blld kÜlluyelmii en le· 
szá ll ítani , A j6núl m ég mindig lehet és vnn is 
jobb, a szépnél szebb: nliér l ne llkllrnók II leg
juhhat és a legszebbet. ami clut)Cri crő nktöl ki · 
lelik ; ha tudjuk és érezziik. hogy ,"clünk \lnll lll. 

is teni kegyelem. :nnely !l Illngll nmg'nsz los cél· 
jllit miúllahmk végez teti c l. Mint lIZ tr:h 
mondja: "llZ én eróm eröth~nsé~ ftJtal "itetik 
, régbe" , " Mihelyt tudjuk és érezzük ez l. nin
csen o lynn nehéz fcl~dtlt . llUlcl)'nek megoldá
súrn _ ba ls ten is úgy nknrjn - hÍ\'ő lélekkel 
és alítzalos szhr" c.1 ne v:'illnlkozn:'nk. lia kell, 
verejtékkel, Im kt::11. \'irr:18zl:íssal; ha kell, csiin· 
dcs úlépilcssel: b~ kell, mélységes htlllgn t{lssnl : 
ba kell. zengö zsollári zsolozsm{l\'aJ; h" kell , 
megbocsáUISSlll ; dc mindenképen ~~cretelte l ., nz 
igllzs:'tg gyözedelnullie vetett rcndu lr llcn Inltel 
és l s te.ifiaillllk fölemelő sZ:lbndsúg:\\'al, 

Ezé.rt t i fCllkött cé.lért ugynucsnk {'rdemtlS 
('Ini, S hozzoll biu'mil is :1 titokz:ltos jÖ\'CJldő , 
mnclyuek képei I jólékony istcni k{'l finom f:'l-
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lyolJal takarw €:I .szem€:in k elől . nincs ok unk 
kételk~dnj az isteni GondvL~h:s rcndjfben. 
amelyht..-z kinek-kinek igawdni~ kelJ . 

Kérdem. Kedves AtyámfiaI Voi lAI-e már II 

földi él(.1. során olyan belY7..elben. bogy ezt .. aját 
magadon kelle k itapas ztaln.od <t Kételkedtél-e 
annak óriási horderejéhcn? Vagy magahiu) lé
lekkel egyszeruen átcngedtcd magadat az i5k'11i 
sugallat rnaga.'lahbrendú ~Ijainak ? .. ed mon d 
ván : tégy ve l~ Ur~m. amit a ka rsz. Para,nC50lj 
velem, és én hord om a kövel - amint eddi J.{ i1I 
tevém - a nagy útL-pítéshez az élet országút
ján, nem feledkezvén meg a magasságok felé 
ve7.cW ösvényckröl sem. amelyeken hogy iU-ott 
lársalkod.ásom IeheteU a lelkek rával. Tené
ked köszönöm. 

Földi és mennyei Hazánk útL'P1tése cgyúl
leo!: fela dat. Ak i szereti az egyiket., annak sze
retnie kell a másikat is. Aki szcr(.'U az Is tent., 
annak szeretnie kell az embert i5, az Ű földi 
gycnnekél S akkor vagyunk, iJletve lehetünk, 
igaz:ín boldogok, amiko r ezt a kettős kötelessé
get., ezt a k irá lyi törvény t, J)Uf,rad ék tala n ul lel
jesftjük. Ez is útépftés. Útép ítés ama magaxahb 
régiók felé, amc-lyekn.ek mzla levegőjében az em
beri lélek meglisztul minden földi saJakt61 s sza
badon lilvezheti lstcnfiainak , a mennyei polg{I['
ságnak áJdoU jogai t és küteles..<>égeit... Va n. 
mert kell, hogy legyen ott ~ lemondás és türe.. 
lem., engedelmesség és a lázat; de tud juk . hogy 
kinek engedünk. Az O szava nem zsarnoki lin · 
kény, han.cm atyai parancs, amelynek be töltése 
a mi javunkat és id vessegün ket sw lgáJ ja.. 

" Hittem és azért szóltam"... De szólnom 
kelJ (.-zen a szent napon - az útépftés rendjéo 
- arról a közörómrö! l.:s l el kesedé!iről is, a mely 
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a napokban o r57.itgszerte megnyilatkozott a 
Konná ny7.ó úr nfrvünmpével kapcsolatban. Mi 
is együU örvendünk az örvendezőkkel. mert az 
utat a nagy Pejedelem kas.\3,i sfr-jához ő ~íl
lL-tte ki hittel., bizalommal, a magyar jövőbe ve
tet t szen t remL'TIn yel. S ő nyitotta meg az utat 
E rdfly .szivt:be iJI;, ahová eleddig csak álom.
képekben szállhatHnk. Hogy iU rend van és ki -ki 
a maga munkáját nyugodtan folytathatja, és ha 
ked ve la,rtja, ál dozhat i5 szüköJk.ödó bonfitHrsaj 
fölscgitL~re, az az ő higgadt és bülcs kormány
zatHna.k kös7-önhelŐ. ~fagyar föld szülötte, ma
gyar múlt örököse, magyar jövendő \·áromá
nyosa : ve7..eti!se alatt a magyar jelennek még 
reánk nehezedö kere5ztje, a megvált.ámak biz
tos záloga. ~ti , u nHárius magyaro,,", kérjük a 
mi egy igaz Istenünket. hogy áldja meg Kor
mányzó Urunkat történelmi h ivatasában diC5Ó
séggel, fenkölt családi körében boldogsággal, 
minden magya ra k szívében ö rök szeretettel ... 
Szent István birodaJmá nak útépítóje legyen 
lsten után, az O na.gy kegyelme szerint., mind
örökké áldoU! Ámen. 
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Búnéti Diadal. 

,,Az Istennek legyeJt. 
Mk!, aki o: diadal.-
mat edja nekünk o:. 
mi Urunk JézlUl 
Krisztus által." 

1 Cor. XV. 57. 

Istennek Hívei! Kedves Hallgatóim!", 
LJrúya Magyar T estvé«!im! , ., Történelmi időket 
élünk. Az események összefüggő láncolatában. 
az emberi lervezgetések logikai rendjén, a múll 
- jelen és jővő változásai közepette ott van min, 
denütt az isteni Gondviselés kegyelmi ténye. 
amely egyesek sorsút s a népek és nemzetek sze
rencséjét igazgatja. Ez az isteni kéz avatkozott 
belé annak idején, a kereszténység első századá. 
ban abba a csodálatos sorsfordulatb~, amelynek 
a mai megszelltelt örömünnepet köszönhetjük. 
amikor - az Ó-testamentum zsoltári igérelére 
támaszkodva - "nem engedte, hogy az Ű szentje 
rothadást Lásson .. ," Meri az apostol szerint 
• .szükség, hogy a romlandó lest romolhatatlan. 
ságot öltsön mag!lra", Az első Adám. aki porból 
"etetett, vissza térhetett a porba, de a második 
Aditmnak, m.int elevenítő szellemnek egy olyan 
égtáj felé kellett igazodnia, amelynek dicssugár
ban uralkodó fénye világot vel a mulandóság 
lOrvenyére s a maga bélyegét reá nyomja már 
ebben a földj létben lsten gyermekének minden 
megnyilatkozására., lett légyen az szóban, tett-

ben vagy áldozatban, avagy a lesti és lelkj éJel 
motivumai között kifejlett örökös küzdelemben. 

Ez tetle lehetövé. hogy ami Jézusunknak.., 
az örök Tanitómesternek, élete-pályája az igaz..
ság tü~cben mindnyájunk elött tárva it lJ, mint 
egy nyitoll könyv. Aki ennek a könyvnek a be
tűil olvassa, maga is átszellemül s a képzelet 
sz .... rnyain lelkesedéssel követi a szentelt nyomdo
kokal, amelyeket nem semmisített meg ti közbe
esó századok vérzivatarja. Ehhez képesL hogy
h a valaki igazán "ooldog" kiván lenni, nem e 
v!lág bölcsei tőt kel'" tanácsot, hanem gyermeki 
biza lommal ül le a Mester lábaihoz s hallgalj!J 
az ö ajkairól az örökéletnek beszédét : és ebben 
a beszl!dhen, amely mindenki által könnyen ért
h elő, nincsen semmi cikornya , semmi álokosko
dás. Olyan tis zta és egyszeru, mint a puszták 
harangja, ál d és h ívogat, hívogat és áld , s hozzá, 
teszi minden egyes esetben : " boldogok lesztek, 
ha cselekszi lek ezeket" ... Igen ! Űnála a szó 
gondolat (.-S tett hármas egysége az irányadó 
minden dolgaibun s magatartásában az égi Atyá, 
val szemben is u~,'yanennek az örökérvényű elv, 
nek, mlnt megdönthetetlen igazsiignak a vez.ér, 
letére bizza magát, tudva. hogy örök harmo
nhiban a mennyei látomiissal, ő is all akarja, 
amit az Islen akar. Ez szabja mcs viselkedWI 
a tanitványokkal szemben, akiket polgári fog , 
lalkozásuk meUöJ szólit el s áHít szolgála tába 
lsten orsziig:i nak, amelyért készek mindent fel
áldozni, a napi kenyér mellett a nyugalmas H~ 
Let' meri további sorsuk folyamán mintegy 
sze~t "ándortásban örtódnek fel s alig egy-ke tlÖ 
kerüli el közülök az erőszakos halHIt. ebben is 
hasonlókká levén az ő Mesterükhöz. Ugyde, nU
elölt Jézus hoz csatlakoztak volna. ezek 3.7. egy , 



.. zerű h:/lfi , wk ~ v{imszedljk c.'i~lk 3Z clsij '"lll
iJerllek II fijldí úbr:h::llii t hordoz Lák mtl~uk oll; 
mOlli pt:d i8. ho~y ri jb.us i példolJdúS és az ő k {íz ~ 
\'cLl í'n kilrnye".el{·bcn vúló Itlr lózkodús ki emelte 
lik"l II mind(!Jln;IIJís{lj:f meU.lizokolt kűrébijl . rend. 
rfil -rendre rújlok í,li lúlh alóvú lt!"z :t mennyei áh
rhal. fl m{tJlodik Áil{.m képe, :Jk! mint II rillwl:Jl
' ;Jn idcb l nItIlII l.ebc" :IZ egész k cr<.'Szl,ény vílúg. 
mondjuk ki : - az c~ész cml:.tcri.liég fö Hill . 

Az fl rüvid :q év. <imelyalaU ,/é'.lLUI. la 
lirök MI04! lér, :1 JJ1 U"1J .lizent mis!i:d 6jó L 1Jt:."Végczé. 
f8Y é:H ilye" Iw..cIJemhtn ki;y.clcdik 1,1 Iwrm lJdik 
r. ... cu CfI. 1f",o m./izéd,li<tgfl!ilJ. bogy Olt í,li é rez lellse a 
'Wil('" IJ liztf l,ó (:8 Ilcm'"1IfW hutií8(Í1 :IZ CIllI,;crlt'8l
véri!ll!" dic~I'iél«.'1 AnyuJu.cnlegyhflzú lJ:tn. Az Imlz 
:.IZ ígM: i h (lIwéti d iad:JI, amik or Ilem c,"ó.k IJZ ari
mftlhiOj ;/fJZ!OCf s zikhis lrj!ib6J kél ki II Krillz tus , 
h;lll( ' 1lI Ic lt!unll(l {:jl clfol4lulj(t IIlcgil/cW l J(~ lyét 
ncnj('~a k ISlenn e,k. :11. ég j Aly(i ,w k jt.hbjftn , lw
"cm Ű'Io;;I.I'" IIl v(~mtk és I:mll vil lly:dn,tk Ilzivéhc/l_ 
Akkl, r v:íl ík vullmt az npos lolí IIz6wl i.li: ,.Az 
I Jll enl/ek IC{lfJell há/ú, oki /IdutI Ile/aink (/(11(/,,1-
mol fl mi Urunk Jétll" Krillz lulJ 1111011" . 
~ A 1r1:!í nap ~nC"IlZenl.c 1l emlékei között uc

k~ lIk . Jnllldunny lUJlknlJk foga dalmat ke lJ ICIl
tJ unk a rr:1 nézve, hogy ezt II diadalt, ezt :J le lki 
Uyi} ..... .'d c llll.ct. Wlünk lelh elljJl'". kitartó ak:Jra tl:tI, 
l űrbiliC l (:8 JcmOfld!iJl'lal - ha kell _ d c lr1iu ~ 
~ J.c llk é~JiI '1l m l ' ij ' lCclIíílni 11 a nnak {ddfL'iait ltllúk{t. 
Illkr:. ' " ftt.lIzft rltl l' z!;lIni iuyekezünk. (~S C'.ll ,I 
rOU: I "l IJrn:I ~ ~ :íI!.oz<i IJ <l nul meg ill ke ll lurl; lIlUuk 
~~lcrl h.a. ká w llun k, II kllrCllzl énység 1Il.ll(y c.. .. a l!i d 
J" ~)"'ll IflUY1M:g L"" versClI l(é!l üli föl ;, fejé t.. <ikkur 
1r1~ m lJ g~ n k 1;C""zűk c"/HIlJcllné ,n ' «ét. 4 l11t.:1y
n~k P(-d~~ "IIJ{tl l<i p:.n l:l!;,lunk 5wrÍlll ;JI. ITI I!K~ 
v<t ltó ereJ/' VlJ O '"" /C1IZ mindaddiU, um fl( annak 

J 

lIl jn l tgy fc lsiiljJ, lIul .. dom 8u ~u " :dúnak CIIJ(C-
dünk " nem cnl(cdjűk mag un kat c lé rfttc lní :m~ 
nak k (l VCl{!sétűl "cm egyéni é rdckbül . xcm mc"
fé lc lltl ílés hat!ua tl l:l ll. 

Kri"dLJs ncrn azérL é ll, Hcm azért h all meg. 
és nem azért túm:.doll fel a hlll úlilól. hl)'<Y mi 
lJy!JvlI mcuhUllyúx1. k (~dMhúl. v(JUY ncmtür()döm
"égből kock{tru ICl(y ük tlzokat 31. ü rükkévulO 
é.'lékckc t, amelyeket ~IJjJ(m HZ ri hile, erktilesi 
b{ttor"!lgu, úldozal os IIze rclclc Co", ClIoo!tlal05 gyf~. 
gyit6 e rej e Lérrnclt kl II !iz!twdok fn l Y~lIn ft ll az 
cmhc riHl:g j ohlJjaih(j1 éli ncmcscllhjci hűl , Hkik 
mcgny iLo ltflk '''' gaztluflíto ll t'l k ti Szentek. ~I 1Ii
vek ús Igtlzak uall éri!JjM. ahol ... ula mC'Hly jen 
I lűsl:gben és odIIadfuib,IJl úZ uLo l"ó Ád{trnna k. ;) 
mellny einek. 6.hr!íz!llj!JL hordják . " lIillw ek é~ 
(IzéT' lIzólnfJk ,. ,ft .. Me~ ismcrik az iUU;lJHíUOl Co-ll 
Ul. igaztlúU IIzahadokk{1 lt:1lzi Ilket" és ők nagy 
le lki ö rijrnmcl "l:lvczik ',8hm fi ;lÍnak szohlldAá 
gúl" It ho ldogok , h<i e-J:t lj 1izuharWIgot k őzki n 
cli(.'Vé tehelik mindazoknn k II föld kerek.'Iéuén, 
akik annak birlokláll{jra l:rdcmcs flik mauuka t... 
L(i m , mint Jlu"úrzik arcukon a bensi; holdog"{tg 
üdvözí tő vi l{lgu! IAlm, milyen c~cnlc Lcs rilh 
musha .. dobOl( :J " dv, amely euy mc~vtíltó ér
zé1lhen wltílkozotl a Ifzcrc tc tllek t/rök forráll{iva/ . 
II rnindcHhalú ' HI enne l! Lúm. milyen :J lázulns II 
lé lek. amely az imúdlltlg ti Hzla gerjed elmével 
udu omlik ln ikjjk Bir6 zlI{illlolyu elé! 

Ezek h iHznck II hús véli díndll lJmn é.. .. hftlft t 
:u11l:Jk éd e a z ' s te llll ek . 1I (i lút .lCtnC8;lk elröp 
penö "zav ... kb,lII , ha ncm igaz mcU1>t'CSü léllbcn éli 
odaluf{udlan .. ... meJJyel lj KriHztJ,lH keresztje ól:1 
minden kcrt'Sztro f,~z lLe Lt Jgazs(igol védehnűkbe 
vesznek H II nwg uk t UIIJCri Iűrekvé"ük ct é.li i'l lcni 
Mugul/ul uk ... t soro lHPúbu á/ Irtják, li - IHi Illintljú rl 
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3 saját életük árán is - egy a céljuk, egy a ju
talntuk , egy a v[gasztalásuk: a megcsúfolt, de 
megdicsőűlt krisztusi Ideál önzetlen szolgálata. 
amiért készek ma is, és minden időben, minden 
áldozatra. 

A modern keresztény századoknak is ilyen 
önzetlen szolgákra van szüksége. Olyanokra. 
akik a vallásos hit és egyházi élet külső kereteit 
mélységes benső tartalommal igyekeznek betöl
teni. Olyanokra, akiknek az imádság nemcsak 
előírt pensum, hanem igazi elmélyedés, lelki tár
salkodás az Atya Istennek örökkévaló lelkével 
:> akik ezenközben nem a világtól való elvonu
lásra próbálják magukat előkészíteni, hanem 
inkább arra, hogy egy diadalmas lendületlel be
levessék magukat a világ forgatagába. ahol örök 
értékek mennének veszendőbe, ha mi közömbö· 
sen haladnánk el ezek mellett, ügyet se vetve 
rájok, nehogy áhitatunkon csorba essék. 

A mennyei ábrázat kötelez. Itt az utols6 
Ádámnak fölvértezve kell mutatkoznia, a ha
landó testnek halhatatlanságot kell magára öl
teni. Testtel és vérrel nincs miért tanácskoznia, 
mert amint az apostol mondja: "test és vér nem 
örökölheti lsten otoSzágát" ... A mennyei polgár. 
ság előjogainak boldogl tó előérzetében mindazt 
magáévá kell tennie. ami az előzmények szennt 
a teljes és tökéletes szent életre megkivántatik. 
Engedelmessége az égi Atya iránt, tanítványi 
hűsége az örök Mesterrel és az ő evangéliumával 
szemben és a hamisita.llan testvéri szeretet: imé, 
ezek azok a szent erények, amelyek biztosítják 
részére, és részűnkre is, a húsvéti diadal áldá
saiL 

Ennek köszönhetjük , hogy lörL remények 
onlIadékán sem szőnünk meg bízó hillel lekin-
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feni a bizonytalan jövőbe, miután meg vagyunk 
győződve aITól, hogy sorsunk és életünk, bol
dogságunk és üdvösségünk s anyaszentegyhá
zunk és édes magyar Hazánk jóléte és előmene
tele is az áldott isteni Gondviselés őrizetére biza
tott. Ez a diadalmas hit a mostani Húsvéttal egy 
újabb fejezethez érkezett a Nemzet ezeréves tör· 
ténetében. Szemünk előlt játszódnak le azok a 
jelenetek, amelyeknek felvonásszerü voltát egy 
darabig csak álmainknak titkos műhelyében raj
zolgattuk, várakozva és epedezve annak az idő 
teljességében való megvalósulása iránt. S jm~ 
most az északi és a keleti határok után a déli 
gránicon is magyar Honvédek állanak őrt Szent 
István birodalmának szélén, palástja peremén ... 
Az Istennek legyen hála, aki adott nekünk dia
dalmat, jóvátéve a nagy igazságtalanságot, ame
lyet édes magyar Hazánkkal szemben Trianon
ban elkövettek, Elkövetkezett tehát a számon
kérésnek ideje. Komoly idöpontja az elkötelezés· 
nek és a felelősségnek, amelyet ez a mai nem
zedék vállal magára, amikor Árpád örökének 
egy-egy darabját újból birtokba ve~zi , ho?,y 
mindörökre magáévá tegye nem csupan a hus
véti diadal mámorával, hanem fönt és alant 
mindeneket egyaránt lenyűgöz? és felszabadító 
köfelességérzettel, amiből csak áldá.s faka.dhat e 
honnak minden hú fiára , azokra IS, akik más 
nyelven beszélnek, ~ás mhát vi~e~nek S má~ 
meg más módon imadkoz~ak a kozos menn~el 
édes Atyához, de egyazon foldnek kenyerét esZik, 
egyazon törvény védelme alatt, ál1anak s egy
:Izan történelmi hagyományc!l tám~szkodva, o~z
tozhatnak ezccéves létünk nunden Javában, nun· 
den dicsőségében. 

Felelösségem tudatában teszem ezt a ki-
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jelentést Islen imád:í sá nak hajlékában a Magyar 
Húsvét második napján, a mikor a Ma gyar Rádió 
igénytelen szavaimat elviszi szerte a hazában, a 
legi.:J\'olabbi végekre. Szeretném, ha sa já t Híve. 
ink mellett mások is megszívlelnék ad, a mit e 
l élekemelő percekben elmondandó valék. Min
den jó keresztény megértheti és magá évá t.eheti 
belő le azt, a mi rokon és megegyezik a saját hit
euméjével és felfogásá val ; mert én sohasem ke. 
restem azt, ami egyikünket a másiká tól el vá
lasztja, hanem azt az egyetemes törvényt és igaz
ságot, amely mindnyájunkat egybefűz a mcgértö 
szeretet szent kötelékében. 

Ilyen szellemhen kívántam Tehozzád szó
lani most is , Tc, nagyra hivatott magyar Sion! 
Zengjed hát továbbra is mennydörgő zsoltárai
dat és prófétálj, hogy ne vesszen k i közülünk 
a mennyei látásnak tudománya! ... f:.s vezekelj 
és bünbánatodda l bird bocsánatra a kegyelem
nek Atyját., Te, földre szállott mennyei J eruzsá· 
lem, hogy oní.ciód nyerjen meghall gatta tást az 
Örökkévaló ítélőszéke elölt! .. . Mi is á ldozni és 
imádkozni fogunk. hogy a magyar hit és gon · 
dolat minden fakadó bimbója virágba bo ruljon 
s gyümölcsöt érleljen az utókor számára is. Gyü
mölcsöt: jó cselekedeteit az Istenben bízó lélek
nek, amely éppen ezekben ád életjelt magáról 
s kér és követel a maga számára elis merletést 
s mind több és bövebb alkalmat arra, hogy ha
sonló szellemben megnyilatkozhassék... 19y óhajt 
és talán csak így tud igazán hálát adni a min
denható Istennek azért a nagy kegyelemért., ame
lyet közölt velUnk az ö szent Fiának áJdozatos 
életében., üdvösséges halálában és diadalmas föl
támadásaban. 

Elet - Halál - fe ltámadás: lépcsőfokok 

az igaz Ember pályafutásáhan az örökkéva lóság 
r~ l é. Jéz~snak példája muLat ja, meggyőző erővel 
hHwny~l~:l , hogy az lsten után vágyódó lélek elől( 
me~n~lhk a fényes mennyország is, allOvá hús
véti dl3dalérzettel készülhet mindenki aki huz
gón imádkozik, aki -?eme<>en érez. jós~gos csele
kedetekben gyakorolja m:lgát, s az igazság ~yő
zc!méért és az áldott Békesség diada láért kész 
mmden á ldozatra. 

Elöb~ ~zonhan kinek·kinek maga-m.agát 
~el1 legyozmc, hogy á ltala tanuságot tegyen az 
o Mestc.re mellett, aki mindnylljunk számára 
megmutatta. a~ Istenhez vezető útat, s azt i!! meg
mulatta, mlkeppen kell a fijJdi lIbrázat csalóka 
szépsége után, sőt még azalatt is , magára öltenie 
ama mennyei ábrázatot, amikor is: az apostoli 
tanftlls szerint "a romlandó test romolhatatlan
ságba öltözik, és a halandó halhataUamllgba öl
tözik", hogy szájjal - szívvel, szóv:d - tetlel 
s minden kigondolható szentelt áldozatta l dic. .. ö
it.o;e a szeretetnek Istenét, építve és áJlandósitva 
már e földön - a mi idönkbelt - az O Sleut 
országát. Ámen. 
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Válaszúton. .. 

,.ElhagylXin pedig Mi-
siát, menének Troás 
tartományába. ~8 ej-
8zaka valami MtÓ8 
jelenék meg Pál
nak; Egy Maced6-
'1iabeJi JéT/iú áUa 
meg ö elÖtte 8 néki 
könyörögvén ezt 
1nondja vala: J e r e 
által Macedó
ntá b a, és légll 
segítségül ne
k"" k" .n .. 
Ap. Csel. X VI. 8-9. 

Istennek Hivei! Kedves Hallga tóim ! - A 
régiek azl mondogn iták , hogya mi sorsunk mcg 
van irva a csillagokban. Ebhez képest, kivált 
nagyobb vállalkozás idején, tanácsot szok tak 
kémi a ludósoklól, akik be vallak avatva a ra
gyogó égbolt titkaiba. Madách " Ember Tragé
diájában" érinti czt a Kepler-féle jelenetet; ám 
II tudós ~aga ~aját maga el,ölt resteli, hogy mély
sége~ ludasát Ilyen felszínes dolgokra kell. paza
ro1ma. 

Bármint legyen is. a hí,'Ö lélek néha külsó 
jelekben is isteni újjmuta tást lát s meg van róla 
győződve, hogy neki nem keH sokat tanácskoznia 
testtel és vérrel, h anem engedelmeskednie kell 
a h ivásnak , amely számára az élet válaszút ján 
új munkakört jelöl ki . 
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E~ történik PM apostolla l is a felolvasolt 
szent Igékben, amikor m;lsodik térUö út júban 
!Daga ~ell~ veszi Timothcust, akinek a neve is 
Istenfélot Jelent. J::rdekes megfi gyelnünk, mint 
haladnak mindig tervszeríien J{is:tzsia egyik 
t:rrtományából a m;lsikba. Egyik vúrosból a má· 
slkba. S még érdekesebb, hogy egy-cgy helyen 
mag~ az istcni l~lck utasilja őket; hogy oda ne 
mcnJcnek ; de whelyt a hajdani Trója közeléb~ 
érnek, " lálús" - "álomlátás" alakjában veszi 
a parancsot, [togy Istennek igéjét most már a 
görög félsz igeten is hírdesse s ezúltal az evan gé
li um örvendetes \izenetél azokkal is közölje, akik 
:mnak befogadására sz ívök szerint elő vannak 
készülve. A macedóniai férfiú személyében Eu
rópa lelke szólal meg, kérve és várva segítségei, 
amelyet az apostol meg nem tagadhat. A tenger 
nem akadály; a távolságot legyőzi a szolgálat 
készség. A bizonY!:l lan jövő nem aggat, mert meg 
van ~ segítő társa i is meg vannak gyöződve, hogy 
"az Ur hívja őket", hogy azoknak is prédikál-
nák az evangéliumot. . 

Platon és Aristoteles minden bölcsesége nem 
volt e lég arra, hogy :lZ ókor nemzedékét meg
nyugtassa a lét és nemlét nagy problémái felől. 
Az apostolnak mélysége." a lúzatlól áthatolt benső 
meggyőződésére volt szükség, hogy őket .a lelki 
élet titokzatos útjain Krisztus által Istenhez veze
relje s a keresztség külső jelével is elkölclezze 
il testvériség jegyében a felebarÚl.i szeretet őn
zetlen gyakorlására. 

Igy keletkeztek egymás után azok u gyüle
kezetek, amelyek nek ,-endtartása és mindennapi 
élele meg van őrökitve az Apostolok Cselekede
teiben és azokban az őrőkbecsíi levelekben ame-.. ' Jyek :lZ Ujszővelségben egybe vannak gyüjtve. 
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A f\orinthusia knak ugyancsak megvan minden 
okuk :Irra, hogy dicsekedjenek vele, miuta n hoz. 
zájuk intézte a szeretetnek örökbecsü bymn uszát, 
amely egyben profécia és hitvallás, tön'ény és 
magyarázat, és a titkok titkának olyan megfej
tése, amely e.lőtt a legnagyobb tudós is alázattal 
hajlik meg. 

Ezl tesszük mindannyia n a modern gyüle
kezetekben is, mert belát juk, hogy II h it és a 
cselekedet, a remény és a bizalom, II szeretet és 
az áldozat az isteni Gondviselés olta lma alatt 
mindig együtt járnak, kiegészítik egymitSt s tá
mogatnak minket a kölcsönös megértésben , 
amelyre Krisz tus egyh ázának soh ase volt na 
gyobb szüksége, mint éppen ma. Karunk prob)(~
mái , a szociális kérdések kopogtatnak a j tóinkoll 
s mi nem zúrkózhatun k el azoknak t.'lglalása 
elől , belá tva , hogy azoknak gyakorla ti irányban 
leendő levezetése az egyedü l belyes megoldás, 
:tmely fent és lent megnyugvást kelt s eloszlatja 
a még oly tulzó aggodalmakat is. amjkkel itt-ott 
még mindig találkozunk. A látomásban szereplő 
ember, a saját testvérünk, az é lő lelkiismeretnek 
szózatos képviselője, megszólal az élet válasz
ú tján a saját kebel ünkben s nógat, könyörög. 
ker, követcl, parancsol: .. Jer át mihozzánk és 
lé!JY se!Jítséaiil nekünk!" És mi hiába szabad
kozunk, hiába mondanók üres mentcgetődzés 
gyanánt, hogy nem érünk rá; éppen most egyéb 
gondokkal vagyunk elfoglalva; a csont ja inkba 
rekesztett tűz nem enged pihenni, vallaInunk 
kell a sorsot Is ten kezéből mintegy, ha ezen for
~ul meg egy nagy család jóléte, egy közösség 
Java l:s elömente és az á ldott békesség meg
di csőülése a múlt emlékei, a jelen küzdel mei és 
a bizonytalan jövo igéretei között. 

, 

_ Ami a múltat illeti, azzal ennek a tisztes 
gyulekezetnek tagjai többé-kevésbbé tisztában 
vanna~, h~szen négyszázéves történetünknek 
val~.mlvel lobb, mint egy tizedrészét töltöttük el 
egyutt - Isten kegyelméből - csöndes munkál
kodásban, napi robotban és eszményi emelke
dettségben, bűneink st'llya miatt lelk i töredelem_ 
ben, - a menekülés gyö trelmci között testvéri 
ö~.szetartás~a~, a hazátlanság keserü kenyerét 
konn~ek k.oz?1t - de mindig együtt - fQbtyaszt 
va, .hluel Im:ldko~va, becsülettel szolgálva, hogy 
tcstlekben és lelkiekben ebtyaránt segítségére le
h~sün~ egy~k .~ más~ak. még pedig személy
válogatas nelkul. Ny itott könyv gyanánt áll 
mindnyájunk elő lt a tanulság, hogy az élet vá
laszútján megáilva , továbbra is apostoli lélekkel 
csak azt az irány t kövessem további életpá lyú
mon is, amelyet eddig követtem. Kérem a jó 
Is tent, hogy ha 7 templom helyett 77 templomam 
leend, minden ikben egyformán bu zgón tudja k 
imádkozni , hogy visszaimádkozhassam azokat is, 
amik még odaát maradtak. Imái mban eddig sem 
esalatkoztam , házi oltá romat a hazafiság meg
szentelt virágaival éveken á t nem hiába díszílet
tem. Az Úr mindezideig megsegített Meghozta 
Rákóczi liberl iisá t, meg a Ká rpátoka t, meg kin
cses Kolozsvárt, s meg a szabadka i magyar ke
nyeret, amely legszebb ékessége az Urasztalának. 
Ezért imádkozni, ezérl dolgozni. ezért tűrni és 
szenvedni, s lávol harcmezőkön oroszlán bátor
sággal viaskodni : szent kötelesség. S ki amint 
igyekszik az őnként vállalt szent kötelességnek 
eleget tenni, abhoz mérten várhatja Isten után 
az áJdást, jó tetteiért a jutaJmat, szívében a · tör
betetlen bizodalmat az emberiség szebb és jobb 
jövője iránt. • 
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Mi csak cgy p:ld nyi sziget vagyunk a népek 
IcngcrébcJ1 ; dc azérl. békében cs háborúban cgy
:l r :1Il 1 szómol leszünk, kivi'i1t nuóta a trianoni 
Icsllj loHsirgból isme I magunkhoz térve, azokk:i 
IchcII iink, :'lIn ikké:'lz örökkéval6 Istcn "Ítlloz
halallan kegyelme teremteti. benn li nket, - az 
ezeréves mllgyar Haza polgárai. Ezt a gondvi
selésszerü szerepet - Kelet és Nyugat határán
neklink lov:ibbra is vúl1alnunk kell, mert lsten 
kezébül vcUiik azt s mnlg Szent l stvún koronája 
{'g és föld (eleU legdrágább kincsünk marad, 
Imis sorsot nem is váll:dhattUlk , mint amit az 
Örök Mngyar jelent 

Mi csak parúnyi csoport vagyunk az ef,ryc-
• lemes keresztény anyaszen tegyh4z kötelékében, 
amelyhez mindcn kicsinységlink mellett is szív 
vci-lélekkel ragaszkodunk. S bár az állaUmos 
emberha r{lt i szeretctnek is hivei vagyunk, azért 
ncm feledkezheHink meg sohasem a " mj hitünk
nek cselédeirm" , akiknek a gondj"l t az Úr ki
vúllképpen reánk bfzhl , Jól tudja mindenki , hogy 
Erdély állalunk , a mi tört énelmünk folyamim 
lett a vnl1ússzabadság cJassicus földje, s bár a 
martiromság úldozato~ sorsá t már el ső püspö
künk el nem_ kerülheté. ez örök dicsösége mu
rad Oneki és az unitúrius egyháznak is; s t.alán 
nincs messze nz idő, amikor uz utókor Őróla is 
megemlékezik s vagy müveit adja ki magyar for
d itásban, vagy a h ires kerek kőre ércszobrot ál
IH, hogy újból beszámolhasson Kolozsvár népé
nek szent missziójáról , nagy küldetéséről. Em
léke előtt , mint méltatlan utódja , kegyelettel ál
lok meg e pillanatban is, s kérlek Titeket, ked
ves Testvéreim, hosy a lovalfmó idővel esak an
nál inkább mgllszkodjntok a hit· és lelkiismereti 
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szab;lds{lg halhatatlan eszméjéhez s annak dia 
daláért legyetek készen minden áldozatra. 

Legyetek hithű unitáriusok és jó hazafiak I 
S mulassútok meg, hogy Ti nemcsak a szü letés 
jogán vagytok tagjai unitárius egyházunknak, 
hanem benne lelkileg újjászülettetek s ehhez 
képest kivántok teljesíteni minden szeDt tarto
Z{lst, amellyel Istennek, a közös mennyei édes 
Atyának, az O földi gyermekeinek, Önmagatok
nak és egyik a másiknak tartoztok. Ebben a 
szellemben óhujtok n13gam is közremunkálni az 
előttem megnyilt szélesebb munkamezőn , nem 
tetszclegve a magas közjogi méllóságban, hanem 
szívesen vállalva a pap, mester és harangoz{) 
szerepét is. De legfőként, mint egyszerü hivő 
óhaj Lok betérni az ősi akolba, le"etkőzvc minden 
külső diszt és világi pompát, hogy magam lehes
sek az én Mesteremmel, akitöl imádkozni tanul
tam s aki velem együtt most is imúdkozik, hogy 
vállalt igúja az én számomra is gyönyörűséges 
és uz etl terhem is könnyű legyen. 

Mindez azt jelenti, hogyha nálunk is szo
k.ús volna ilyen alkalommal jelsz6t választani, 
én is csak azt válaszlhalnám, aDut mús vezér
szellemek már magukévá lettek t. i. Pax -
Béke _ .. Békei dc nem minden áron ; mert meg
győződésem szerint a Békéért is harcolni kell . 
Vagy hút mit is jelent körűlöltünk ez :r végte
lenbe nyúl6 harc és háboru? N,emde ebből ~ 
véres vnjudásból akar megszületni IIZ az euró,?a1 
béke, amelynek alapjai az elkövetkezendő ev
tizedekben is meg ne rendüljenek ; mert az me
gint csak egy újabb világégést jelent~ne. A I~OSl 
születő békének állandónak kell lel11ue, hogy Idő
közben minden ország kiheverhesse :I nagy erő
pr6bút s a kataklizma borzalmaiból magához 
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·érve, összes anyagi, szellem-erkölcsi és kultn
rá lis javai t a nagy Egész boldogítására és teher
mentesítésére fordíthassa. 

Nekünk a nagy háboru ban is kultúnnunkát 
kelJ végeznünk. Az iskolákat maholnap meg kell 
nyitnunk, a reánk bizott magyar ifjúságot sze
rető-fé.ltő gonddal kell ápolnunk, hogy testi-lelki 
gyarapodasukkal arányban ál1jon az a szak
ludás is. amelyre a való életben elengedhetetlen 
szükségük leend. Minta-ifjakat kell kibocsáta
nunk évről-évre az iskola padjaiból, olyanokat, 
akik az élet iskolájába n is beválnak s dicsősé
get hoznak az Alma Malerre, ahonnan kikerültek. 

Mindehhez pedig türelemre, kitartásra, ál
dozathoza talra s főként egyetértésre és kölcső
nös bizalomra van szükség, úgy unitárius egy
házunk , mint édes magyar Hazánk életében. 

Én meghallottam a. hivó szót: " Jere át 
mihozzánk, Macedónjába, légy segítségül ne
künk !" Meghallottam és át is megyek; mert a 
marosvásárhelyi zsinati főtanács megtisztelő bi
zalma elől kitémem nem lehetett. Es nem is 
lehet. 

Kolozsvári templomunkban - ha Isten is 
\'elen.t lesz - f. hó 20-án, Szent István napját 
meghsztelő országos nemzeti ünnepen fogok 
Híveink elött e lőször prédikálni mint megválasz
tott püspök. Ott is amaihoz ' hasonló szellem
he~ kivánok megnyilatkozni, mint aki igazán 
segItségére óhajtok lenni sok vihart látott egy
házunknak. Nálam a köz _ minden; az egyéni 
érdek teljesen báttérbe szorul. Ha nem igy volna. 
talan nem is vállalkozom a nagy feladatra, ame
lyet l~ len áldott segedelmével s a Hívek osztal
lan blzalmát61 körülvéve óhajtok rendről-rendre 
megvalósítani. Csodát ne várjon senki; mert én 
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is csak bryarl6 ember vagyok. Dc ami tőlem te
lik , _ azt szivesen bozom áldozatul a közös 
oltárra s teszem ezt abban a szent reményben, 
hogy kicsinyek és nagyok , középosztálybeli bi
veink és ősi székely népünk, minden szegény
ségünk mellett is, kiki szívesen meghozza a 
maga áldozatát, mert a segítség csak (Igy ér 
valamit, ha nem kényszerüségből , nem is maga
mutogatásból, hanem az ügy érdekében önként 
adjuk, mint a bibliai özvegyasszony a maga 2 
fillérét. Jézus dicséretére csak az ilyen áldozat 
tarthat számot. Már pedig nem lehet közömbös, 
hogy mit szól maga a Mester. 

A Mester maga magát adta, önként adva 
oda áldozatul az egész világért. Kövessük példá
ját. Imádkozzuk imádságát. Teritsük meg az O 
asztalát szegénynek-gazdagnak. S e földi világ
nak bujdosóit fogadjuk be hajlékunkba, szívünk 
közepébe ... S az Isten megs~ít ... Amen. 
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Búcsú·beszéd. 
.,.JIert a ml dic.reke
déri"k ez, a mi lel
kKIlk1tek lrizOfty.tága, 
Ilogy "feni .szelid
"égbe" h ti8ztlllUig
bolt, nem tedi ből
c3uéggeJ, hanem a.: 
l aten7lek kegyelme 
által /m-gol6dtwnk e 
~ilágon, 1cit.."Óltkip
PeJl pedig ti kötie
tek." 

2 K or . 1. lI! 

Istennek Hh'eil Kedves Hallgatóim! - Ko
ru_nkba? a szorgalmas és tehetséges ifjúember 
elott mmden életpálya nyitva áll. Kiki követheti 
a saját hajlamát. számot \-eh-e azokkal a testi és 
I~~ tulajdonokkal, amelyek itt, vagy amott meg
kí \""antatnak az óhajtott siker érdekében. Ez volt 
a_helyze t akkor is. a mikor jó Szüleim tanácsá t 
k~ve!"e, a. Mes ter nyomdokaiban, a lelkipásztori 
pályara lep tem. A Biblia oh.-asása és a nnak. a 
haJadó élet követe1ményeibez illő magyarázata 
sok olyan dolgo t tett világossá előttem, 3m; az
e~ött homályban maradt, vagy egyáJtalán kike
riil te a figyelmemet. Ebböl a képböl bontakozoU 
ki előttem a ma.ga csodálatos dimenzióiban .3 

gondviselő lsten nagysága, utólérhetlen bölcse. 
sége és atyai szeretete ___ Mindezek nem pusztán 
megszokott szólamok többé. hanem a lelki élet
nek megnyugtató tapasztala tai, élö ,,-a1óságok, 

amelyek köm yüh-esznek és elkisém ek ennemel 
mindenu,,-é, ahol járok -kelek: édes Hazám ., föld
jén, vagy :l messze idegenben_ ahol erre vonal
koz_ólag _ e.,~- olY:m rendkivüli élményem is ,,'olt, 
anu talan nem IS a nagy nyilvánosság elé való: 
~- ~ag.3nyoS _ sét?- alkalmá \'al örökzöld legelők 
é la sovenykenlésen IDl\.opihenve, olyan boldo
gító érzés fogott el. mintha a jóságos lsten kar
jaiban p ih en lem vol na_ A tökéletes Magánynak 
ebben a megszentelt perceiben nem "-ottam egye
d ül, mert velem volt a mennyei Atya_ Profán 
szemek nem lá lhatták, profán fülek azóta se h al· 
lot ták ezt így és ebben a szeméh-es vona tkozás--ban: de sikerült annak az isteni Jelenlétnek ál-
d ását mai napig bh'en megőriznem abban az 
egyszeru lelkipásztori elhh -alásb::m, am elyre an
nak idején ifjonti lelkesedéssel vá llalkozia m. 

t s ha közben leltek volna is néha-néha, a 
gyakor lati élet küszöbén, itt-ott aggáJyaim. ez 
az á tvonuló felhö csak arra va ló volt, bogy a 
h omály és a velejáró kétség megszÜDtével anná l 
ragyogóbba n tündököljön a hitnek és bizalom
nak áldolt mipsugara, boldogságat és megelége
dést hin tve maga körül mindenekre, a dolgok 
szövevényes lömkelegére éppen {Igy, mint mi
reánk, az ezerfejü e.mberi~ek önalkotta rend 
szereire és képzeteire_ 

Ha nem c'i!"! Jódom, ez :l ,,'álságos lelkiá.lJa
pol amely - amint láttuk - maga magá tól fel
oldódik, más pályán is elő szokott forduln i; de 
ha nem jön idejében a meg1o'á lló perc. amely az 
egész. "flet s ikerét vag)" s:ikertelenségét eldönteni 
van bh'ah'a_ itt leginkább érez teti ,,-égzetes ba
tasát ; mert megbénHja szent elhatározásunkat. 
lehe~a.szlja orcánk TÓ7SMl, e lnémítja ajkunkon 
az imádság szózatát, úgy lehet a csengő-bongó 
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harangok harmóniá ja is a mi fülünkben csak 
értelmeUen hangzavar ... 

Ne adja l sten, hogy ilyen s hasonló próbá
nak legyen kitéve ifjú nemzedékünk, ha már 
egyszer erre az egyszerű igehirdetői feladatra 
szánta el magát! Aki mások előtt világoini akar, 
annak nem illik sötétben bo torkálnia ; aki máso
kat tanítani akar, annak - mint a jó papnak -
meg kell tartania a regulát és holtig kell ta nul
nia · aki másokat fel akar szabadítani, annak 
oe~ illik gyű lölt bilifl:csek terhe a la tt vonszolni 
a nyomorúságos életet ; aki más?kat ví~?sztalni 
akar, a nnak felül kell emelkedme asajut vesz
teségeinek fájó emlékein ; és aki építeni akar, 
annak az útból el kell takarítania a romokat, 
hogy egy új világ alapjainak lerakását gondos 
és körültekintő elj{trással , a s iker reményével 
lehessen megkezdeni. 

Mcgsokasodolt teendők nek egész sorozata 
várja a modern idők lelkipásztorát, akinek -
ha mindent ideális szempontok szerint mérlegel
ve meg is fontolt, utána is járt, véghez is vitt, 
_ csak eb'Y boldog öröme és dicsősége le~et, uZ 
I. i. , amit az apostol Igy fejez ki : " ak i dICseke
dik az Urban dicsekedjék" ... Igenis, ne a sa já t 
érd~münknck tudjuk bé, hogyha _ amint illik 
- isteni ·szelidségben és tisztasoyban forgolód
ha llunk e világon, abban a kisded körben, amely 
nekünk kiosztatott. Ezek a j ellemvonások kivált
képpen alkalmasok az Isten országa szolgá latá
nak mindennapi munkájában. Ez a nyugodt, 
békés öntudat valami pótolhatatlan e,rkölcsi erő 
a mi számunkra, aminek jótékony hatása meg
tetszik minden lépten-nyomon embertál"'Sllinkkal 
való érintkezésünkben, a tá rsaságban és a hiva
tali életben egyaránt. 
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Erre különben már maga az Úr J ézus, min

d en időknek lelkipásztora is példát a d, amikor 
így szól: "Tanuljátok meg én tőlem, hogy én 
szelid és alázatos szívű vagyok, és találtok nyu 
godalmat a Ti lelkeiteknek" ... Ö a követendő 
életeszmény, O a nagy igehirdetö, Ö a jó pász
tor, aki ugyancsak nem testi bölcseséggel, ha
nem az Istennek kegyelmével , ennek gazdag 
ajándékai val forgolódott ezen a világon s éppen 
ez leszi rá nk nézve lehetövé, hogy az O nyom
doka iban h aladva, megvalósíthassuk a mi em
beri mérték ünk szerint mindazt, amiért Ö élt és 
munkált, szenvedett és magát felúldozni is kész 
volt. 

Mert, lám, ha az apostol a felolvasott igék 
bcn _ emberileg szólva _ dicsekedik is, ez a 
dicsekedés az ő esetében nem útszéli reklám, 
hi szen ő nem szorult ra az efféle világi elő
nyökre: ő boldog, hogy ,Iftthalla , hogy találkoz
hatott Véle a damascusi útban. ű bo ldog, hogy 
visszanyerte szemevilúgát. Ö boldog, hogy mások 
kézen vezeUék. Ö boldog, hogy Sí'..envedhet az ő 
Mes teréért, hogy foglya lehet az Úr J ézusnak, 
mert ez re{t nézve a legnagyobb szabadság. 

Valóban, Kedves Testvéreim i Ha nem igy 
volna, akkor az apostol maga magá tól egy lépést 
se tudna előre lenni , nem tudna az odafelvalókra 
gondot vi selni, nem tudná elzengeni a mi szá
munkra a szeretetnek győzelmi hymnuszát; de 
ott va n lelkiismeretének b izonysága, amely őt 
a ·01ultlal kibékíti, a jelenben megerösiti és a 
jövöre nézve megnyugtatja. 

Ilyen értelemben idézem én is a mai szent 
igéket; hálút adva az égi Atyának, a mi kegyel
mes, édes Is tenünknek, hogy aprotestans lelki
pász tori pályún a lkalmat nyujtott nekem külde-
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LésCOl bClö ll.ésére, amelyre ebben a fővárosi gyü
lekezeLben 42 évvel ezelőtt nemes ambicióval 
v:íl lal kozlam. Megelőzőleg Polgárdiban végzett 
2 évi szolgálatom, s - külföldi tanulmányaim 
végezléve1 - II torockói boldog négy esztendö 
csak előgyakorlat volt az ilteni nagyobb felelős
séggel járó, szétágazó munkakör váJlalására. 

Nem dicsekedem, de Jelküsmeretem bizony
sága szerint nyugodt önérzettel monqhatom, hogy 
Istentói nyert talentumom szerint váltig igyekez
lern küldel esemnek megfelelni úgy a sz6székell~ 
mint a társadalomban. Amikor másoka t laJ?ít::mi 
igyckc7.lem, mindig magamra is alkalmaziam a 
leckéböl folyó t:muls:'igot. Az ünnepi ór<ák ma
gasztos percei meUett, fl szürke hétköznapok 
egyhangú teendöi között is igyekeztem minden
ha megőri zni ,lelkem egyenst'Jlyát s kivált a ta
nuJóifjúsággal való foglalkoz~"ts az első 20 esz
tendő alaH sok csendes örömet nyujtott nekem 
ft mozgó iskolai csoportokban. 

EgyüU sirtam a sírókkal, amikor a ravaiul 
mellett búcst'Jt veLtünk egy jobb világba költő
zött kedveseinktől. És együtt örültem az örven
dezőkkel, amikor ft ringó bölcsö felett együtt 
imádkoztunk a gyermek zsenge életéért és bol
dogságáért. Az úrasztalánál fölemeltük a csüg
geteg szíveket és lelkeket a Kegyelem égi trónu
sához s ugyancsak szülő i gondoskodással fogad 
tuk be a nagy gyü lekezet kötelékébe a konfir
máló Ifjliságot. 

Önként következik, hogy ilyen hosszú idö 
Leforgasa alalt a Gyülekezet külső képe teljesen 
megváltozott. Akik akkor gyennekek voltak, 
azóta embersorba léptek, s családot alapítva , 
velünk egyiitt örvendeznek az új nemzedék testi
lelki fejlődt!sében , hogy ne mondjam: annak 
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diadalmas előretörésében. A javakorbeliek, bi
zony velem együtt elérték azt a határt amikor 
minden nap mintegy ajándékszámba ~egy, de 
azért annál becsesebb s ránk nézve kötelezővé 
teszi, ho~ az életben eddig szerzett gazdag ta
pasztalatamkat egyházunk és nemzeti társadnJ 
I!,unk javára kamatoztatni igyekezzünk s hogyha 
"b'Y hozná a Sors, készek legyünk mindig a hívó 
szóra fölcserélni a földi sátorházat ama meny
nyei hajlékokkal. 

Gyülekezelünk lelki világa Erdélyböl a me
nekülés rendjén ide költözött unitárius testvé
reink magas inteUigenciája révén igen kibövült, 
meggazdagodott. Együtt keseregtünk velök a 
trianoni békediktátum miatt, amely őket szü
lötte földjükről számkivetésbe kergette; viszont 
együ tt ápoltuk a szent reménységet, amely azóta 
részben valóra is vált, hogy rajtunk ez az álok 
nem tarthat örökké; hiszen. ha kibirtuk Muhi -
Mohács - Nagymajtény és Világos veszedelmét, 
ezt is kibirjllk, biztatva és lelkesítve egymást a 
költő jóslatával : -"Lesz még egyszer ünne'p a 
vilúgon!" 

Várjuk ezt uz ünnepet ; de a mi várakozá
sunk nem a fatalis szemlélődés útvesztőjében 
révedez hanem ~imádsága és buzgó igyekezete. 
jogos tÖrekvése és. Vörös~ere:'ztes .á ldoz,~ta ú,t: 
ján isteni szelidsegben es tlsztasagban teSZI 

meg '~z előkészületet az Úr nnpjáu.~ mél~ó foga
dására . Ou leszünk, oU kell lennunk, DUn~a~y· 
nyiunknak a Béke és. a Mun~a .g.~ö~eln~l .un
nepén, a Becsület mezején, a ml ~lllunknek bl.Z:~
kodó erejével: "az úr nem hagyja el az Övéit .. 
Mi eJpártolhatunk Űtőle ; mint ~elet kényurul, 
me' is tagadhatjuk; dp akkor S3Jnosan . ~apasz 
tar1!i fogjuk, hogy a fegyver kihull II kezunkböl. 
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a föld megrendül lábaink alatt s az égbetörő 
akarat szárnyaszegetten hull alá, mert azt von· 
tuk meg töle, ami eddig mégis csak igy vagy lig)' 
fenntartotta, a motorikus eröt. az élő , az éltető 
lelket. 

Várjuk ezt az ünnepet, amely kárpótolni fog 
mindenkit :1 kiállott nehéz próbá.kért és szenve
désekért. Emlékez tek-e még arra a szomoni 
időre. amely mindössze 3 I hónapig tartott a 
Csonkahazában s amit Diktatura, vagy vórös 
terror néven ismer a magyar tö rténelem ? IGcsi 
h ijja , h ogy ismét nem kaptunk koslolót belőle 
az istentelen népboldogítók meghiúsult - háj' 
Istennek _ dugába dól t céljai szerint. Abban a 
szomorú korszakban a mi gyülekezelünk is so
ka t veszített anyagia kban: de annál többet nyert 
erkölcsiekben, mert hitében meg nem tántorod· 
va. továbbra is hiven munkálkodott s kitartásá
nak és hüségének jutalmát éppen ebben a hú
ségben és kitartásban találta fel. tgy tere--;nn~ 
a hősies jellemek, az áldozatos lelkek, akik JÓ 
példával járnak a maguk nemzedéke elölt s 
kötelességüket teljesítik, szavukat megtartják, ba 
mindjárt az ég s a föld összeomlana is. Ezek 
nem testi bölcs E sofggel, hanem az Istennek ke
gyelmével. az O kimondhatatlan ajándékáva l 
forgolódnak ezen a ,1lágon az ö kortársaik 
között. 

Olykor eJismerik : máskor félremagyaráz.. 
za);; : olykor megbecsüli);;: máskor lciTboztatják_ 
Okkor jutalmazza);; : máskor megbüntetik. Oly
kor fölemeliL: a népszerúség piedesztáljára: más
kor letaszilják. Olykor boz.sánnával fogadják : 
máskor kaultre feszítik.. Ez az ember sorsa : 
Ecce Homo . .. Ez az Ember Tragédiája. 

S én mégis azt mondom - ts b-j lelk..ipW· 

tori szolgálatom alapján: " Ember küzdj és bízva 
bfzzál!" "Csak a gyenge szereti önmagát, az erős 
egész nemzedéket hordoz szivében , .... 

Amikor budapesti f,'Yülekezetünkbe beköszön. 
löltem volt, tes tvéries érzü lcLlf;1 aján loltam fel 
baráti szolgúlatomat a fővárosban levő külön· 
böző egyh ázaknak s cd mind a mai napig meg· 
tarto ttam. Örömünk re szolgúJL, hogy a belső· 
lipótvárosi rer. gy ülekezet számára , pár évre, fel 
ajánlhattuk templomunk kózös ha.sználatiit. Vi· 
szont e h e ly ről kedves kötelességemnek tarLom 
megköszönni a vidéki ref. (:s eVCl ng. b'Yül.ekeze.. 
tek vezetőinek, hogy temp lomaika t a mj mene
kült Híveink számára mindenütt átenged ték 
is tentis ztelet céljai ra ... Ez az Istenn.ek naJ.,'Yobb 
dicsősége, amikor az Ű földi gyermekei , az em. 
berek megértik és szeretik egy mást. 

Templomunkban indult útjára a Dávid Fe
renc Egylet is, amely Erdélyben majdnem 60 
éves multra tekint vissza. E." ugyancsak OO-ik 
évfordulója van most annak is , hogy Budapes
len az anyaegyház megalakult li néhai Derzsi 
Károly lett a mi elsö lelkészö n.14 a ki ez t a 3 eme
letes palotát s benne ell a drága kis templomDt 
a világi vezetókkel, a székely ralvak r.Uértinek 
'I küJ(öldj teslvlireinknek támogalásá,'al a fövú· 
ros í1Jtal nagylelkűen adományozott telken 9 év 
multán meg is lipfteUe. 

.-\ búcsúvétel pillanatában sajnálattal jegy· 
zem föl, hogyezI az ötverllivC!'i templomot a 
maga idejében aranylakodalmj ruhába nem ól
tÓzleUük., mint ahogy az egész (-pülelel 30.000 
Pengő költséggel pár évvel ezelőtt rendbehoztuk.. 
Két világháboru hősei is joggal v~ják a mar· 
ványtáblákon leendő JIJ.eHorökllélt. :.\tindez egy 
éven belüJ könnyűszerrel megvaJósilhalÓ 5 ak· 
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• .,.. - h. l..... Bt« - i,mtl <!jÖvölt. hogy 
,(j Űlt adjunk hAlkt II ~ ~ uuetet b'ltné. 
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nki fe le lőssége ludal{lbllll n kczdeményezéstöl 
sem r i:l d ,rissza : az I!: lct h:hfúján új h~lflsot üt 
mc~. líj ttkkordokkal gyönyörködlet s az olykor 
bánló hangzavarból is csodás melódi á.kal vará
lsol clt"nk ... Es oh mily boldog_ hogyha elnberi 
lelkének megrczdülésc utóvégre is egybehangzik 
:l sz ület cndő ,' il:i gok harmóniájáva l! 

Új hango t iilöt! l1lt'g - ezelött 425 évvel 
:I Hefo rmú ció hajna lán nz az egyszerű barát . 
:lki ll em eléged ell meg :nza!' hogy ö maga 0 1-
\ :lssn ft ko los lorbnn a lanem füzöt! Bibliá t, ha
ncm :1 sajli t Ilyc hrén a Nép kezébe adta azt , 
hogy az ö rökélc t igé it és igéreteil mindenki a 
Ill agáé,':'\ IcJlessc; akinek erre benső indítúsa ~s 
mag:lsa bb eszmélcle ,'an .? hív~ le~ekkel k~
zől! isteni kegyelemben . .h:s a nep SZivében ha 
Ins \' isszhalls ra ta Udl az új hang, amely el.üzle 
rt félelmeI. IIlcgszünlell e ti lelki zsarnoksagot, 
s (1Inl nyitott ll Z önúlló go.ndolkozás és a felvi 
lágosulI . ti szta hit mellett il Kegyelem .~'églele
nchen való elmerül ésre. s a jogok és kotelessé
gek mérlegelése alapján rt népszabadság ki
vív:\sár..l ... V:llóban nagyhatalom lett a nép 
kezóben :1 Biblia s nz "Erós "úr a mi Istenünk" 
indu lójának d:'l llama melle tt lert hódi tolt nem
csak :l nemet nemzet körében , hanem egész 
Európl\ nak északi áUamaiban; s minket se ke
rülhe tett el :'lIU1uk jótékony hatása, aminek 
lalltli II ntn. is vir:.igzó egyházak, iskolák és in
tézmények s ezek közölI leglljabban a Magyar 
Bibli!l. tÚrsul at. :lInely éppen :lZ idei Protes táns 
N:lpok keretében tör magasz tos céljainak meg
\'a lósít:'tsa relé. 

ts új hungot ülött Illeg - a küzdöl:'trs 
nyomában - az 9- fé rfiú is, aki Genf~e és '~ 
s"ájci köz l:lrsaságra, mind a mai napIg ren 

nyomta a maga szellemi bélyegét, ellentmon
dást .nem türő fölénnyel és határozottsággal 
rngnszkodván azokhoz az elvi kijelentésekhez, 
nmcl yek nz ö mügonddal szerkeszte tt Institu 
tióiban napvilágot láttak. Kár, hogy Genf és 
Will enherg nem tnlálkozhallak egy mással s 
éppen 011 váltak kétfe lé. ahol ped ig minden 
küJönködésnek el kell hallgatnia : a Jézus asz
talánál . .. 

Es új hangot ütött meg - a külföldi refor
mátorok hazai exponense is Erdély földjén, a 
mi Dávid Ferencünk, akinek a nevével és re
formálori működésének a méltatásáva l csak el
"étve találkozunk s akkor se minden elfoguJt
ság nélkül ; mert aki öt - mint legutóbb az 
úgynevezett Erdélyi Albumban is valaki -
szombatossággal vádolja, Iny~ván csak ha,,)Jo
Ilulsra alapítja ezl a rosszindulatú föltevést , 
aminek a történelmi okm:lnyok és a tapaszta 
Inti ténvek ellentmondanak. Oúvid Ferenc is 
Luther-t; nítvány. aki kész volt az .. iti állpk, 
mlÍsként nem telletek" jeligét magáévú tenni s 
nem csupá.n kilartoll melle tte ri maga hüséges 
erkölcsi maga tarlúsaban, hanem kész volt az ö 
Mesterét. az Úr J ézus Kri sz tuSl a Golgothára 
vezetö úton is követni. AL Ö Golgothája - tud
,'ale"öleg - magya r Golgotha : magas Déva 
vára! Ellllek a tanulsága t mind a mai napig nem 
\'onta Je a magya r törl énetiras, de még a ma
gyn r korm:.lnyzat sem.. Dávid Ferenc széleskörű 
irodalmi rnwl kújának, szellemi fölényének tu
lajdonithatj uk. hogy m.ir a XVl. században Ko
lozsvár kh';iH a "szász városok" sorából s azzá 
a magyar \'áross:1 lett. amely a magas tudomány 
és lelki szabads:'l.g mellett diadalmas végvára 
esyutlal a hamisítatlan magyar hazaCiságnak 
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is. A mai helyzet azt 'igazol ja, hogy kár volt 
annak idején el némítani a Dávid Ferencek te. 
remtő géniuszát!... Sok nlinden músképpen 
~l l akull vo lna nz idők rolya mán, hogyha fl ma. 
gya r - n hil dolgá ban is - teJjes mértékben 
magáévá teszi és megbecsüli azl, ami magya r. 

Három új hang . .. Húrom typus .. . Három 
arcél . .. Mindeniknek megvan a maga sajátos 
jellege, amely fl maga bélyegét reá is .nyomta 
az egymúsulán következő nemzedékeknek egész 
so roza tú ru. Ebben a jelben élnek , imádkoznak, 
hisznek ős iidvözülnek a mil.l iók, akik rá se ér · 
nek, hogy a magu k szá má ra egy újabb hitrend· 
szert dolgozz:lflHk ki ; hi szen - úgy áll a dolog 
- hogy az fölös leges is volna ; mert a jézusi 
evangéliumban és az apostoli tanításokban meg
van mindezeknek az éltető forrása s azok a gyö· 
kérszalak, amelyek az allalajban a tápláló ned
vet merí tik , mini egy közös nagy terebélyes fu , 
cgy megszen telI ősi törzs ága iban , an.nak leve· 
leiben. viriigaiban és gyümö lcseiben juttatják 
kifejezésre az is teni céltudatosságot és az em
beri buzgó igyekezete t. 

A Reform:kióban jelent kez ö h úrom typus
nak s ill etve nzok képviselő inek mind más a ha . 
zúja , mús a raj tája , más a nemzeti sége; mint 
szi lll én más a lelki adott sága , más a vérmérsék
lete - így hál bele kell nyugodnunk abba , hogy 
személyi ségük és szeJlemi vezérségük köré egy· 
egy külön tábor csoportosul, akiknek a szíve 
t::yökerén - ha nem csa lódom - ott él, ha 
mindjárt u tuda t alalt is, mint egy közös meny· 
nyel Atya gyermekeiben, a sokat emlegetett, dc 
Csak a relszinen je lentkező, lelki unió vágya és 
reménye. Pedig az Idő komoly intelme sz61 mi· 
bozzánk.. Luther, Kálvin és Dávid Ferenc kö-
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vetöihez , hogy II külön útakon való révedezés 
helyett - mint Istennek fiai , akik az ö lelke 
:íltal vezérelteli.ink, s akik nem a szolgasúgnak, 
~anem .:, .. ~i úsúgnak lelkét vettük , - lássuk meg 
cs b~sulJtI~ meg l!S szeressük egyik rt másban a 
Icslvert , mm t ahogy erre itt is, 011 is és kivált 
rt ~ élekCJ~1C l ö Protestáns Napo kban ország-világ 
sZine elulL olya n kedvezö alkalom nyilik. Ez 
~~éke.m i:júkori ideálom: ok tóber első vasárnap. 
J.1Il IS tulboldog va lék , hogya bánffyhu nyad i 
I.örténelmi nevezet:ességíí ősi református temp
lomban hírdethettem az igél menekült Híveim
nek és a testvérgyiilekezelnek. Sok ilyen vasár
napot kérek és várok - naplemente felé bár _ 
az én I stenemtől és a közös Mestert lélekben és 
igazságban követő testvéri szívek től! Ezt kívánja 
mindnyájunktól a haladó keresztény öntudat , 
ezt magas kitüntetésiink, az is tenfiúság diadal
Illas érzete, ez l magának Istennek szent lelke, 
ameJy a maga szépséges győzehneit a JeWnt szá
zadokban aZ egyet értő akaratnak, az egy cél ra 
hevülő szen t törekvésnek köszönheté. E nélkiil 
nincs és nem lehet kiilső siker és benső békes
ség; s még távol csa ta mezők vérvirágos tére in is 
az együttes kitartó munka , pontosság, rend , pa
rancs és engedelmesség, fegyver és fegyverhor
d07-ó elválhalaUan egysége, a testi és lelki erő· 
nek egyenes ará.nyban felfokozott lendülete az, 
a mi a végső, megnyugtató eredményt : az áldott 
békességet kivfvhatja a mi számunkra - s I·e· 
méljük, Isten után. az egész jobb sorsra érdemes 
emberiség szá mára. 

Kedves At yámfiai! Félretéve tehát minden 
különködéSl, minden idegenkedést és nem 
utolsó sorban : minden féJtékenykedést, a fiúság 
lelkének inditásá ra kiáltsuk világgá a mi egye-



lemes emberi és keresztényi meggyőződésünk 
sa rktételét, amelyen az idö változásainak nin
csen foganatja: "Ahba", azaz szerelmes Atya i 
"Jl iszek egy Istenben, mindenható Atyában." S 
a mennyi ben ezt iga7..án é lő hillel és szenl mcg· 
győződéssel kih a ngs lHyoztuk s ajkunk ClSengése 
mell et! együtt vibrált benn ünk a ha lhata tlan lé· 
lek is, ame ly ősid ők óta vizsgálga t ja az isten
nek mélységeit, akkor - valószínűleg - mi is 
"a lami titokza tos úton-módon meghalljuk a 
zsoltá ri szózatol: " t n fiam vagy tc: ma szülte· 
lek tégedetr" Il yen szent vi szonyban {ill az igaz 
hfvő az ő Istenével ... A földi lét korlátai itt 
lehullanak ; és mi belépheHink az Ű szenté· 
Iyébe, - mintha - haza mennénk. Elsősorban 
azonban raj tun k á ll , hogy meg tegyük a magunk 
vallomás:H; a hilá masztva az ősök szent hagyo
mán yát a Ic.lki életnek olya n :í ll a lános érvényű 
lapasztaJataival, amelyek egy Centrum fel é m.u
ta tnak, célirányosan Egy felé halad nak s ncm 
tévelyegnek a körmönfon t okoskodás útvesztői . 
ben s szám ításai kh6l ki7,.árnak minden olcsó hie
delmet, minden balvé leményt és babonaságol, 
ami a mi egészséges hitünket és boldogító élet
fe lfogásunkat elhomályosítha tná. 

Bibliai a lapon, Jézus Jstenhite az irányadó 
az egész keresztény világban. Mint a hogy az a 
hegyi besz~dben s abban is az Úri Imádságban 
Ic van fektetve. Aki így bizla tja az ő hivei t : 
" Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyá
tok tökéletes" , az elsősorban maga-magára 
nézve teki nti ezt értékmérőn ek ; s bár a gyarló 
embernek úgy tűnhetik fől az egész, mint ami 
egyenesen utolérhet etlen , azért, kár volna arról 
könnyü szívve l lemondani ; hi szen a mi J ézu
sunk éppen azért áll kivételes fönségben az Úr 

orcája elöli , hogy amint élei ében példájúval , 
holla uli," az C5zményiséJ{ kllltusz{lva l, az Öri).. 
kös keresz lhord ozásslll , fi gyelmeztessen ben. 
nlinke t kölel cssége inkre s mutassa nekü nk b · 
len hez, az ég i Al yá hoz vezető úlal. Szornor(1 
volna , hogyha ébhen az elllberfel eUi törekvés
ben, az islen i Igazsúgra vezérlő KolmiZ szerepé
hen fl szúzadok folyam{l n egymagá ra maradt 
volna . .161 ludjuk, írásai kb61 olvllssuk , el méi· 
kedéscikböl kicsend üln í halljuk , hogy ami nt a 
Terem.lőnek k e(~ve telik az O föl()i gyermekeiben, 
II föld, vá ndorúton ők is teljes önmagukb:L mé
Iyedésscl á llnak meg az újsúi lött csecsemií böl
csejénél is Ű elöue, aki :l kezdet és a vég: az 
Alpha és IlZ Omega. S benne talá lják mCK azt 
a bevégzetlségel, az t a salakhtlan, tiszta örömet 
és békességet, amit a nagy vil(lgban hiába.n ke· 
restek ... J ézus m:lga is akkor volt a legboldo
gabb, amikor akár taní tványai lá rs3ság{lban , 
Il kár magflnyos:.m a szent hegyen, imádkozv{/, 
el merülhelcll az Egy Igaz Élö Istennek végtelen 
tökéletességében és örök kegyelmében, amely· 
nck áldásait könyörög te a lá az 6 közvellen Hi 
vei re, bujdosó népére és a bűnbe merűlt emberi
ségre. És ez az imfldság nem hiú ba hangzott el: 
meghallgatLaI!lst nyert abban fl c.."od!!lalos -
életben, amely az61a is' minden igaz keresztény
nek - a kereszt kinjflin és :1 feltlt madás dícw
ségén kereszLül - követ,cndö példaképe.,. Iti 
IIzooban nem elég az .,Uram-U rllm" hnngozta 
tása; ha csak ezt tesszük , hogyhu csak szfljj:.J 
közelftünk hozzá II az ö példája s7.crint, nem 
szivvel-Iélekk.el, agyunknak minden gondolatft. 
va l, emberi kebelünknek alázatos érzetével kŐ1A;· 
lílünk az égi Atyához, :Ikkor magun,knak tu laj
donf tsuk a komoly elulasIL6 s7..6zatol : nyil v!! n 



a mi k ívftnsúgunk nincsen összhangban az 
űrökkévn l ó akara táva l s azt mi mesterséges 
eszközökkel megvílltozt.'llni , II magu nk részére 
hódítani úgy sem tudnók. 

lsten egysége főll é tel ez i az emberi szellem 
egységél is. fil is az a lélek uralkodik , ami a ter
mészet él etében, a világ rendjében és az örök 
lön 'ény v:Ulozh at~lt l :mságában . " Ez a lélek tészen 
bizonysúgol a mi lelkünkkel együtt, hogy mi 
Is tennek fia i vagyunk" ... A hitvililg fölté tlen 
bi zonyoss:lgga l ismeri el, hogy " Egy az Isten", 
mint ahogy tl zl az tl niláriusok kélezerév óta h i
szik vál tozallanul és ingadozás nélk,LiI ; de meg
nyugtatja őkeL és boldogítja az a Luda t, hogy 
elménk vil ága is mindenben megerősíti ez t az 
igazs<Í got. 

Az idveziillek seregének első zsengéje pedig, 
nz Úr J ézus Krisztus, az örök Tan ítómester , ma 
is elkül di kettessével vagy húrmasával , az ö ta
nÍlványai l, hogy hirdessék Is tennek országát s 
legyenek tanubizonyságot a mell ett az isteni su
ga.ll a t mellett, amely mindnyájunk éle tében cso
dúkal mivclhct, s amely az ingadozóka t és kétel
kedökct - meggyőződéses hitvallók ká teszi , 
engedelmes eszközei"é egy fensőbb Akaratnak. 
Ennek fölemelő példái val akúrhányszor találkŰ'
zunk a kereszténység Ilétezeréves történetében : 
hogy múst ne emlftsek , ott van , m in t történelmi 
I ~n}', a~ikor a XVI. század közepe táján egész 
Kolozsva r népe templomostúl mindenestül á ttér 
37. unitá rius \'a ll ásra . A hivő ' léleknek ez a- hő
sies, bátor magatar tása, a Mester és a tanífvány 
n7omdok~ba?, nem egyedülá lló példa a magyar
sag sorsdOnlo napjaiban. Pécsett is ugyanaz volt 
a. helyzet a török hódoltság idején. Mindenkit 
kielégitett a Teremtö lsten oszta tlan egysége. 

/ 

, 

Mindenki szívesen követte Jézusban I lk' 
áll " ' l 'I ' a maga e I meg v oJa . II mdenki hálatelt SZl l r d 

llél k . /, vve oga ta a 
szen e 3Jandékát a maga é lék ' 

". .. . ' nl r e szennt s 
k~z~lte és tovabb adta azt az ö közvetlen kör
n) ezetébe~. tgy alak ult ki a századok folyamán 
a.z . a ma IS ~Iö és munkálkodó szervezel, lsten 
flamak és leanyainak társasága, amelyben mi nt 
ama lá thata tl an egyház elöképében II ' 
h ' h ' . ' a sze eml 

lerarc la vedel me alatt, mindenk i egyenlönek 
szab_adnak, tes.tvérn~k és áldottnak érezheti ma: 
gát. S érezze IS teljes bi zonyossággal; mert bár 
a gya rlóság - emberi természerunknél fogva _ 
T?i nd.végig hozzánk tapad, a megbánás könnyei 
ul~ t mu tat.nak az é lő Isten e lőtt va16 szeretet
~eI J~ megalázkodásra, akitöl vártuk és várhat. 
Juk IS egyedül a mi bűneinknek teljes bocsánatá t. 

Egy ideális szent közösségnek tagjai a Krisz
tus a nyaszenlegyházában : mi nem féljük a ha
lá lt, sem a testi halált, sem a lelki halált ; mert 
az Urra támaszkodva, meg vagyu nk győződ"e 
ar ról, hogy nála van az örők életnek beszéde, 
az örök életnek élő valóságaI ... Ez a hitvallás 
te ljesen kimeríti és magában foglalja nagy vo
násokban mindazt, ami földi boldogságunkra é'J 
mennyei üdvösségiinkre tartozik . A jézusi evan· 
gélium normája szerint élni és munkálkodni, 
imádkozni és reménykedni, küzdeni és diadal· 
maskodni meg ne szűnjél soha ! Igy dicsőül meg 
az örök Teremtő az Ö földi gyermekeiben, az Ű 
lelke által vezérelt fia iban és leányaiban. Úgy 
legyen . Ámen. 

• 
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