
124 

lelkek milyén I csak a kOr szelleme hivla awkat éleire s cl akar
~k vIIa ln! ezeket Dávid FercrJcz/öl, mini olyanl, mely nem az ö 
bdeme. De hlaba. f-h a kor szellemének kOszönhetö, ;Ikkor mIért 
nem érvényesOlt cl a ut'lIem más helyen és miért éppen Erdélyben? 
Auri, mut csak tgy Dávid Ferencz "" 011, azt me~ éppt n erdély
neje adla a Gondvlst lés. H szen nem sokkal azelöll ~Il a nyugati 
mOvelt államokban rnJglyára kOldlék azokal, akik DJvid Fercnczhez 
hat/loló módon gondollrozlak s lT, a~a Erdély is e lOr 'lények mt'!:
hoúsa ulán ~Y évUzed mulva élelfogyllglaní fogságra lIélte és be
bOrlOrlOztt. u l, aid nek sugallatára szüleitek mcil' e törvények . Ha e 
lOrvényelc en ie a kor szellemének lcö5Z0nhel6k, akkor Dávid Fe
rencz nem a bOriOnben fejede volna be élelé!. Hol voll akkor az 
a korszellem, .mtly nehány évvel azelöU oly fennkölt tOrvényeket 
hoWlI, hogya,1 aludhatott el az olyan hamar ? 

Ez a D~vld Ferencz, akltÖI a novel:1bet kÖLepe be., zél az 
egén Erdély~ voll, de közelebbrő l a miénk. unHárlu,oké. Az egész 
Erdély bOszke lehet egykori fiára, de bOszkék tehetOnk ml unitáriu
SOk a ml vallásalapllónkra. Ma, amIlcor az ő halála évlorduló jinak 
szenlflOnlc emlékOnnepe t, ugy érezzOk, mi ntha al Ó végrendelete 
csengne vIssza az Igeben : .Legyetek aL én követőlm , - A ma é-Iö 
erdélyi embertől, a mai unílá rlu51ól Dávid Fe. t nez azl kivánta : le
gyOnk az ő követőt. Al erdélyI és más felekezela embertől abban 
az értelemben, hogy mInden hitfelfogá6uval szemben olyan IOrelmes 
és megértő lerryen, mInt CS s az unlUrlust61 pedig abban az étlelem
ben, hogy a vitá~ossjgra u~y torekedplc, mint ö hogy soha meg 
ne álIIon a fej'Ödts ulJán, hogy !!:ppen olyan bál~r harcos t le~yen 
unlUrlus hlléllCk, mini II volt. Ilyen értelemben ldvánjl hogy ml az 
~ kövdöl legyUnk. • 

Te erdélyi ember és te unil~ rlus hivő eleget tesze/- e ennek 
a kivinalomnak ? Ha a Dávid Ferencz 81.tlle~e által lrányUolI. Er
dély és a mal kOzölt ~l.thasonlltást It!'tonk, fájdalommal kell 
meiall~pll~nunk, hogy sok lekintetben wWul:sIO n\c . Igen, meri az 
egy b Ju emberek kOl.OlI, akik valIAsI tekintetben mq:osllanak, kO
IOnbOz6 hhlelfogásban élnek, sokszor n3gy a mcgnemérli!:3, sokszor 
mqdObbenl a IOrelmetlenség. Oly stOm!)tu példák l, m!!:!lÓdnetc. meg 
e leren. mintha az ember nem a vallál51abadsál! klas~llkus fGldlen 
tine. Olyanokat lát, hall az ember. hogy OnkéntelenOl ls fOlteszi a 
ktrdat : bov~ lelt, bová lOlyedl l; Ya\l~z.ílbadsá&n~", a Igrelemnek 
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klassziku ' földje, Dávid Ferenez P..rdelye? 
SokIZor u unll<1t1us társadalomban ls olyanokat tapasztalunk, 

mely messzi áll Oá rid Ferencz nelkmet61. Ezl, ml lO r~ taga.db. el 
kell, hogy ISmCf\Ok . Safnos. hogy otyanolc. vannak. akii euk neve· 
'tIk magukd t uniláriuSúknak, de messzi áll~nak alló!, amlt et. az el-
nevezé! meeklv~n . SlIjnos, hORY nemelytk c.s .k e n!vvel jiró)ogo
kat alr:a, i~k eh/ezni. de a vele táró kötelességek alól mene:kO~Dllgye~ 
kezn'!lc Ami pedig minduekntl is slOI'Ilombb. soknor hUnytilc e~ 
az unilá rlus lársadahmból. ami össukl)tne etuetltn cél ft!e. kOlÖS 
e rővel mindannyiunka t serkentene, összekovácsoIna Oh. md~en mjs 
képet muta t a mai unitárius nagy gyOlekeut , mint az.. arn11ymnet 
Djvld Ferencz akkor i (2)' hhál képu ljOk el a Mrom es lélu áza
dos mu't lávlatán kertSzIfil. Nem csod .. bát, ha ma sokkal inUbb~ 
mint valaha dobban szlvOnkbc at Ige : . Legyetek az én 1c0veI.öim, 
De dobban jon isI Hddd jusson el ez az ige m~ m,lnden u":,Urius 
lelkellez, aki az unilárfzrnus jOvOjtt szlv!!:n vlstU, mInIh .. a ml nau 
apostolunk ma ts élO f'gyelmel.lelfle lenne az, OO2Y tegyfink a n ó 
valódi értelmében az ő kOvel61, meri caa k t~ az ~~Y ut i!:s ,mM 
van ,mor, haey- II uníUrttmus t tlldza flSsuntrt'%ZC'" r~1 dl· 
cs6ségél . 

Testvereim I Dávid Ferenct 'Ilazi kOvetese áJlallegyOk lehe· 
lövé solc vihar! 1~IGtI e2yh~wnk Idn~ra ett Amen. 

-I' l""'~ ,fP .' 1'ÁJ;J.~:'o'-:" 
.l, :rit '" !J.' : ~~,J-!--'r_'A megbAnUok magaslatin. 
J, :Z::~ ~J~"- 7./ ~ (Adna.l.) ALIpice Lk. 19. 9. 

4', '.J#-#:.//.t ~~$tt~"Tatvérc:m Ezt a könyvet, amelyből ez alka-
lommal ls a fe,"lusol! I~Oet ril.sztollam, bibH;n.k, m.gyuul 
kOnyvek.k Onyv!!:nck nevetik. E~ a "Ony ... mta: ma ls I010Ue ali 
minden más könyvnek, amit .a"" 11 ember alkotoll, meri egymaga 
OSlzeloRlalla mindazI, amh e az emberi léleknek .zQk~e van. 
NézheilOk ut a kOnyvel aUr a tudós, ak;r al erffszclu embn 
Ize mb el ; birAlhal juk .. kár uép radalml, .kár IOrlénelml, ""U ép
ptn orvostudományi szemponiból ls. e kOny. It bltui .. , minden 'IG
nalkodsban meRáll ja a heJytl ts tlblr minden k,illUI. Nmcsen • 
mal modern élelnek olya n kérdkt, melyre abibliAból leleklel ne 
lehelne lalálnl, pedIg e kOnyv megJr,ba óla l!:velteJek mult" d. 
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Olyan az, minUta a tegnap Irta volna valaki, mintb3 a mai ~mber 
számára szánta volna azt, annak sz;erz6je. légy akár a régi álmo~ 
beteljesOlése fölött Orvendezö, vagy titokban szőtt · (ervek és szá
milások áthuzása fOIOlt kesergő; lée:y a szereocse l;edveJlje, akit 
karjlin hordoz, vagy akit-llap-nap ulán érnek a próbák, ha fOI
nyitod a bibllát és fOIkulalod annak sorai!, benne meglalálod azl, 
amire lelkednek éppen szOksége van. Meri a biblia az Orvendezó
nek tiszta örOmet, a kesergőnek vigasztalást. a kételkedónek bl
zonyosságot, az. oldOzOltnek menedékel, a fOlzaklatotlnak nyugal
mal, a me~seblettnek &yógyulásl jelent. Ol~an a biblia a lélek szá
már.a. mini egy sok minden betegségre JÓ orvoss~e: ~ test szá
mára. Némely orvosságot annyiféle betegség ellen ajánlja az or
vostudomány, eppen Igy ajánlhatjuk és eredmé~ny.el is h~s~nálhat~ 
luk minden lelki betegséRre biztos hatásu orvosszeral a bibllát. Aki 
pedig ehez fordul, azt sohasem fogja csalódás érni. 

Advent van, a v3rakozás Időszaka. A ~zivek és lelkek még 
a szokottnál is nagyobb várakozással vannak eltelve. Nem betegség 
• varakozás, de a léleknek egy olyan megnyilvánulása, mely mel
lelt csak ugy nem lehel elhaladn!. A várakozó lelket meg kell nyug
latni, ki kell eiégiteni. Ezérl terelem lelketeket ahoz a forrásboz, a 
bibliához, melyben mindenre felelet adatik, hogy ennél a mgy és 
örök lelki forrásnál várakozó lelketek megtalálja a kielégRléshez 
vetető ulat. A felolvasott Igék pedig egy olyan történetnek befe
jezö Szaval s miniegy koronál, melyben a megbánás, a v*akozál 
ts a jóvátétel érdemelték kl azl s amely Orök példa milrad u ad
vösséget kereső ember számára. 

Élt Jézus idejében Jerikó városában - mondja a ' biblill -
egy embt:r, akit Zákhtusnak. hivtak. Ez a ember is egyike volt 
azoknak a megtévedt, meggondolathm, csak a maga hasznát ke
relő és faji bovátartozandóságot elfeledő zsIdóknak iket a ró
mailk éppen a zsIdók ellen basználnak föl. Abb~az időben az 
egész Z,ldóország lelelt Róma uralko40U. A rómiP-bi,odalom 'Ita I 
elfoglalt Of'SZágokball ug)' szedJék az állam adóját, hogy az egyes 
ltel1l1eleket kiadták l>izon)'05 vámszedöknek egy meghatározott ösz
szelért, a vámsz.edőknek pedig 8zabadkezet engedlek, hogy az ál
tanIDak )4.r6 Osszegeo felül, mellyel bérelték az adóterOlelet, annyi 
pélll:l sze4bB6Senek az emberektől, amennyit csak tudnak, Voltak 
ZI1d:6k, Ikllt a rÓQlalakoál ilyen hivatali villaltak·, Az igazi zsidó 
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'azonban ezt soha meg nem tette, sót azokal a zsidókat, akik hiva
talt vállaltak, megvetetle, publlkánusnak nevezte és alOk!-:al egy 
aszt~lhoz le ~em Olt, mert azokal ~agy bJnösOknek tartotta. Ilyen 
publikánus ZSidó, adó- és vámszedo volt Zlkhrus is. Mindennap 
beleállotI abba a kevés lisztességet hozá-munkába és hajszolta a 
kenyeret, szedte a vámol, Ilajtotta ilZ adót nem ép: en tiszta 
kézzel és liszta !élekkel, ny omorgatta faj 'estvéreit, akik ei be:csa
poH, rr.egkárosilott, amikor módját eilette. Az CSak természrle3, 
hogy közben nőit a birioka, gyUlt a pénz éli épOll a háza, de 

. szennyes' volt az' a pénz, százak panasza bori/olla földjeit és ez
rek átka nehez~dett házára. Nem lehet csodálkozni, ha oly sokan 
haragudtak reá. 

Zákheus pedl~ élt a jólétben. Nem vollak anyagi gondjaI. 
: Mindene megvolt, amil kivánt. éppen csak a lelke nem voll olyan, 

mint annyi sok emberIMSáé. A lelk;e beteg volt. Hiába csiliigalla, 
blába aUatgatla, mert az idönkéflt az esti magányban az álmatlan 
éjszakákban fölsb!. Fölsirt az elfeledett, az elveszitett Islen után, 
fOlsirt il töll! hu~ódó emberek társasága után . Lenn a lélek mélyén 
befészkeUe magát egy biró, a lelkiismeret, "melyet nem tudotl elOznl, 

.amely időnként h,dlatla szavát, tudtára adta sulyos és elmarasztaló 
iléletét. Egyszer azlán - talán éppen. amikor lelkiiirnerele ~ leg
éberebb volt - meghallotta, bogy ul próféta támadt ILrdelben. aki 
csodálatos do ~gokal mUve1. Megtudfa, h02Y ez a nagy próféta köze
ledik, ho~y Jerikón i.i át fog menni. Zákheusnak nagyolt dobbant 
a szive, vall ml nagy, erŐS vágy fogla el: minjen áron látnom kell 

. öt - mondotta. 
Zákheus azonban nagyon alacsony termejü trnber voll. Et

gondolt,. hogy 6, ha a tomegbe beáll, se:mmlt sem fog. I,Uni. Amint 
ezen IOP,en~(t jó gondolata támadt, a_z, hogy fö'm~lzlk e~y füge· 
llira ~ onn.n nézJ meg Jézust és az O kIséretél. U~y ls IOrlént. 
J~zus pedIg ett8!t és nemcsak az areokba , hene:m a lelkekbe is bele
nézett és szóll: .Szállj le Z~kheus, meri ma a te bázadnál kell 
maradnom." A biblia leirása szerint Z'kbeus gyorsan leszílllt a fá
ról, hazasielelI és várla Jézust, aki csakugyan elm~nJ bozlá. MialaU 
Jézus olt időzött, Zákbeus lelke kitárult Jézus elóll. Elmondta. hogy 
bánja eddigi életét és telteit. Megbánta, hogy sokakat mCl{károsl
'olt és jóvá szeretne tenni mindeneket. Ezérl. vagyonának fetét k!
osztja lj szegények közötl s akiket me~kdrosltolt négyszeresen fogja 

• 



128 • 

Idrp6Io!ni. Jézus boldogan hallgatta Z~k beus megtéres~t és azt 
mOIdia : Most lelt e háznak üdvössége." 

A 'íortenet a továbbiakban azt Isrelmondja, hogy néD:Jelyek 
Jézu! ellenségei közOI ezt a leltél is felb .. sznállák Jézus ellen és 
hangoztatták, hogy micsoda próféta az, aki a bünOsökkel eszik és 
iszik. Ekkor mondla jézus ezt az ismert s ma már kOzmondássá 
vált Igél : . Nem az egész~geseknek, hanem a betegeknek van szük
sége az orvosra. Az embernek fia pedig nern az igazaknak, hanem 
a bO nOSO'<nelc tolt ól megléritésére. · 

Testvéreim I Most pedig fordilsunk egy jó csomó lapot a 
történelem köny vében, lépjOk ál igy képzeletben a hosszu évszázado
kat, hogy a jelenben talalbasl uk magunkat. Ajeleilben ~edlg adven
tet él a keresztény világ. Nagy várakozásokkal van tehtve az em
beri lélek. Vár juk ma is, mint annyi esztendön keresztOl minden 
karacsany előtt, hogy eljOjjOn jézus a lelkek nagy orvosa. Várjuk, 
mert sötétségben boloilrálunk, várjuIr . mert nincs rendben a mi 
lelkank. Attól az ösvénytől , melyre, Ö állllolta voll rá az emberisé
gel, rélen elkanyarodott már a mai emberiség utja s az a gondol
kOzás, melyre Ű tanitoUa az emberi, régen feledésbe merDlL KleUen 
puutas4gRá váll az emberllé:ek és a sziv, abai a szereteClltk, meg· 
ertésnek, megbecsUlésntk , békességnek forrasai napról·nlpra elapad
nak. A magára hagyott aivár lélek pedig föl · fOl siF-,~a lelkiismeret
biró ballalja sulyos itéleleit s mi várunk valakire, aki megszabadit 
ezektől, aki más élelutat nyil nekünk, aki kiemel és kive&et ebböl 
8 slralomvOlgylJöl. Ob, bányan állanak ugy, mint annak idej!!n 
ZákbeuL A meggondolatlan tellek, a mások a lulzoU 
basz.oolesés, az elónyOkért mindenek -.~,;;k 
Iomba tomOrOI OSIze s arra készteti 81 

hogy wjon szabadltóra. Al. utóbbi évek 
módra szaporitották a Z'kbeusokat. akik a 
6tmadan éjszaUkban mosl karácsony felé 
v.st. HáuJln növelték Igy meg földjeUcet, 
sze.eltek dmel, ranKoi, nagy kenyeret, akik most szeretnének 
meDe'llIal • Ielkfllmeret mardosó v~dla elOI s várnak valakire. aki 
eutt61 mquabldllja. S amiliOl talán a legsulyosabb a vád, aml c 

kor lea!gelőbb I lelkiismerel, akkor ébrednek rá, hol)' kOzelcdik a 
lrarboay, ball,álc. bogy hirdetik Jézus jOvetelét. SzlvOkbe dobban 
UO!'ba11, bogy )hus tallln meg S(rn fogja látni öke!. mtrt t~vedésmr, 
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romlotlSágu.k, megbotlásuk, embertelen viselkedésOk eltakarja öket, 
nem engedi, h02Y az emberek a sokaság fOlé emelkedjeneI.:, mert 
azok a bOnOk fOldhöz nyomják. Mindenkinek van megbot1ása, min
denki egy kicsit publikánus, azért a várakozásokban a karácsony 
elöUi napok ban egy kérdés a fonlos, ea kérdés a 'tisztázandó. Ez 
pedig az: fOl fudunk·e emelkedni a megbánások és a jóváléleJek 
magas fügefá jára, hogy az eljövendö lézus megláthasson, hauánk 
jöhessen és vallomásunk utá n elmondhassa: "Most lett e háznak 
ildvOssége.· Ha ez ninCS meg, ha erre a magasll'otra nem tudsz 
fe lemelkedni, várhatsz, élhetsz akár esztendökig ls adventben, jöhet 
is a karác30ny, söl csoda is történhetnék és eljöheine ma is lesle 
ben is jézus, téged meg nem látna s a te számodra mindez semmit 
sem érne. Ha azonban a megbánások magaslatára fOl tudsz emel4 
kedni, akk or. eljOn Jl zus szelleme, éSzrevesz léged, eJmeiY hozzád 
és a le lel l.ed házának üdvössége lészen . 

A vilag is adveniben él. Siralomvölgyé tették a szörny O nagy 
bUnOk, tévedések s most fájdalmaiban nyög, szenved és vár arra, 
aki a vilá,Emak visszaadja igazi életét. Minda nny ian aggódva és 
reszkelve figyeljük, bogy vajjon 'azok, akik a világ sorsál intézik, 
fOl tud nak-e emelkedni a megbánások és jóvátélelek arra a magas 
lalára, ábol czt a szenvedó világol. meggyötört emberisége! észre
veszi jézus szelleme. amely egyedül munkálhatja az emberiség lelki 
házának üdvösségét ? Vaiba minden keresztény a legjobb igyekezet
tel sielne az üdvösséget kiérdemlö magaslat felé. 

Bizonyára mindnyájatok elött ismereles ez a közszáJo.n élő 
mondás : " Győzté l Galileai. " A história szerint Julianus császár 
mondla ezt, amie!ött meghall volna. Ez a császár ~zt tOz l~ volt ~i 
célul, boey a keresztények et kiirtja. Ez .csaknem slkerüll IS neki. 
Mikor már csak alig élI keresztény a birodalmában, a~ u~olsó ke4 
reszlényl15J meglrérdezle, hogy mil csinal most a i ahleal ács. A 
keresztény igy )elell : kopor$ól farag a le. ~zá~odra. ~em I~vedelt. 
A császár nemsokára meghalt, de balála elo,1t liyen belsmer.o vallo
mást tett : Győztél Galileai. · Vajha ez a VIlág, ar. eUlberlség és 
az egyes ember oda tudna jutni, bogy még életében tudná. meg
látni hirdetni hogy Jézus győzedelmesk edett fölötte S e gyozelem 
hoz~á el a ' ~I nagy családunk, az emberiség üdvösségét, boldog 
kArácsonyát. :Amen. . 

• . . • • 
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A világ világossága. 
(Kar.csonyl benéd.l . Alapige : I.k. 8. 12. 

Keresztény Tesvéreim f Jó nehányesztendövel ezelőtt, fiala I 
deák koromban, egy pár osztálylársammal együtt arra határoztuk: 
el magunkat, hogy a kOzeledö nehány napos szOnidó alalt beba· 
rangol/uk az elöffUnk lIddig leljesen ísmereUen székely erdőI , a 
Har~itát. Az elhatározást leli kövelle. Amint az előadások befeje
zödtek s kikaptu ', a szabadságot. elindultunk tervünk megvalósi 
tása felé. A nap már jól meg volt hajolva, amikor a Hargita alatt 
elterDlö kis falui elhagytuk s neki vágtunk az ismeretlen nagy er
dének. Arra a napra kilOzött célunk voll, hogy s6tét elölt elj us
simk az egyik furistaházlg, ahol az éjszakát -;eltöllhessük. UlkOz
ben azonban erre is, alfa is kilértUok az ulból, Ieszakiiani t'gy~ 
egy érdekes virágot, gyönyörködni egy-egy szép kilátásban, tájban, 
néha pedig nagyobb kanyarodókat álváglunk rövidebb, de terhe .. 
sebb ösvény tk megjárásával. Ezalatt az idö gyorsan rohant S egy· 
$ztrre lepett meg az alkony, amit gyors egymásutánban követett a 
koromSötét este, éjszilka: Ugy gondolluk, hogy már nem IehetUnk 
messze a kitOzött céltól s igya sölétben is igyekeztünk előbbre 
jutni. A sötétség azonban rOS32: kalauz és ml eltévedU\nk. Azt sem 
tudluk, bogy hol, merre vagyunk. Próbálkoztunk tájékozódni. Etö
vettOnk szUk, az Iskola padjaiban szerzett tájékozódó tudományunkat. 
M~gkerestnk az ~gen a sarkcsillagot, kitapogaUuk a fák törzsén 
a mobos északi oldalt, kis iránytOnket figyeltOk s a fel·fellobblnó 
gyuUk lángjánál ulltérképUnke1 tanulmányo7Iu~. de eligazodni, 10-
v.tbb haladni nem tudlunk. Nagy nyugtalanság nehezedett re jok, 
melybe egy kis félelem is vegyült. Nem volt más hátra, mint letele
pedtQok egy nagy fa lomhjai alá S ott aggódva, félve, álmaItanui, 
ébren. bosszu nagy várakozásban vártuk a lölkelö n~ol, az irAnyt 
mulató világosságot Hosszu volt az éjszaka és lelk Onk telve volt 
a világosság utáni vággyal. Mikor aztán fOlédredt a bajnai és föl 
keU a nap, a boldog fölszabadulás ujjongó értése tOrf ki belőlünk 
5 a reggel világosságán!1 csakhamar rálalállunk a célhoz vezelő 
utra, melyet a sötétben elvesziteUünk volt s amely-alig pár lépésre 
volt éjszakai pibenO helyOnktöl. . 

Testvéreim 1 Valamikor régen, kiszámithatatlan id iSvel . ez
előtt, a teremtés koronáját az emberf,- lilen elindította egy uton, 
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mdy a földi .élet c~odálatosan szép világán keresztnl a nagyszeIÜ 
cél felé vezet~. Az Ismeretlen uton, mé~ Ismeretleoebb cél felé nagy 
lelkesedéssel mdul!, hogy emberi bivalását betöltve elérhessen ahoz 
Nyugialan ler~és~ete azonban nem egyszer tériteUe ki a megjeiOli 
ulbóL Néha Ideig-óráig tartó, gyönyörkOdletö örOmvirág, másk.or 
egy·egy szebb és kényelmesebb életet élö délibábos kilátás hívla. 
félre abból az ulból, melybe régen beleillott. Voll ugyis hogy meg
próbálta átvágni ts röviditeni a bosszadalmas utat a ééi mielöbbí 
eléréséért. Addig·addig tért el uljáMI, mig bealkol yodolt, siSt sö
tél estére fordult élele ege és elveszitelte életIltját s csak bandu-

40 kolt a sötétben. Mikor ráébredt ellévedésé.re megpróbált mindent 
amit lehetett, hogy megtaUlhassa az elves2ítell ulaI. SegilségQI hivl~ 
gyermekded ludását,;;l'égebbi törvényei iránytiljél, nagy elmék: és 
~ondolkozók filozófiai rendszerét, mig aztán az ulkeresésbe bele
táradt. Nem maradt más hátra, mint várnI. Megijedt tekintettel, 
remegő lélekkel, sóvárgó sziv\'el, bosszu nagy adventben várt arra, 
aki világosságot derit a sötétben bolyongó ember számára és fényt 
vet az elvesziletl utra. 

, Végre az -eltévedt, sötétséghen botorkáló és téves utakon 
menetelő emberis'éget megszánta az lsten. Az ezernyi·ezer sóhaj, a 
pattanási~ feszült várakozás nem voll hiábavaló, nem maradt meddőn. 
Egyszer csak Bellehem fölött klgyult egy fénye'i c,iIIag s meg
szólalt az angyalok mennyei kara. hogy hird,e.sse annak a meg
születését. aki később maga hirdette magáról, bogy: a viiág vilá
gossága. Az embériség lelkét örOrnujjone:ás töltötte be, mert Jézus 
születése a sötétben élő, világo~i után áhUozó emberiség hajnal
hasadása az eltévedt emberiség számára a helyes utra rávil~giló 
fén, . voU: Az volt egész tlelén keresztül s az ma is, ~ert életének 
és tanilásalnak fénye ma is minden ember u(malaló világossága. 

Az elsb karácsony és a mai közOU sok esztendő lett eL 
Azóta sokat haladt, fepöctöU az emberiség: Csodákat mOvel! a tec~. 
nika szédoletes magasba hágott az emben tudás. Azonban ma, aoM 
nagy elörehaladollságunkkal, tudásunkkal i. el kell ismernünk, hogy 
a20n a betlehemi éJszaktin a ~ilág világOSSága. született meg. Hogy 
Jézus szavai: .Én vagyok a Világ vllagossága nem nagy hangos
kodÓ, alapot nélkülOző kijelentesek, banem való igaZSág, • mety. a 
legerősebb kritik':' is kib/rja, metyhez kétség nem fér. Sot mina 
többet ismerünk meg a világból, a multból és a Jelenból, an~1 10-

-
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kább hirdetjük ezl. 
A Jézus szOletése eJölli idöszak d tévelygések, a lelki sölét

ségek időszaka volt, amikor az ember minden cél nélkOI élle életét 
e2Y. 8Z emberhez, a teremtés koronájáhöz nem m~lló mederben. 
Bár akkor is világoltak az irott törvÉnyek, a nagy fIlozófusok tanl~ 
lásal, a hatalom irányitó ténykedései, de ezek csak ulszéli szenl
jánosbogár fények vollak ahoz a hatalmas fényhez képest, mely a 
legelső karácsonykor Jézus szUletésével kigyult. Az lsten egy. a fel
t1ök 'mou Irónoló, áldozalokahkivánó s ai.okban gyönyOrkOdő, 
bos.c;zuálló, kegyetlen ur, 'aki me~bOnlell az at,váknak vétkeit, tani
tották Jézus szOletése elött. Micsoda sötét gondolkozás azzal a vill- -
gossággal szemben, melyet Jézus igy fejezett ki: lsten mindenflIt 
jelenvaló szerető Alya, akinek íós~ga kibeszélheldlen. aki elnézi az 
ember hiMit és megbocsát I megtérö bOnösnek. Az emberi élet
céljáról, az élei végéről gondolkozó embert cserben hagyta mindeq 
tanitás itt s csak sötét utvesztökön bolyongotI, de Jézus bevilágitotta 
ezt az ulat, mondva: .legyetek tökélelesek. mint a ti mennyei Atyá
tok tökéletes· s fOlébreazlette bennünk lelkOnk örOkélelének hitéi. 
O elólle igy- (anJtoltak : "Szeressed felebarátodat, de gyülöld ellen
ségedet, ha valaki kiszurja a te szemedet, te is szurd ki az övét, 
tehát szemet szemért, fogat fogért". Jézus azonban igy tanifott: "Sze
ressétek még ellenségeiteket is és áldjátok azokal, akik titekel gyO~ 
IOlnek. Ha pedig valaki arcul Ot jobbfelől, tartsd a bal arcodat is.· 
Azt tanitotlák, hogya bOnOsnek, ha nagy bünl követeli el, nem le. 
het megbocsátani, azt agyon keU' kOveznl, de jézus azl mondta, 
bogy nem Mlszer, hanem hetvenhétszer meg lellet bocsátani. Azt 
tanlloUák, hogy minden népnek, sót minden családnak és báz:Jak 
más Istene van s ezek az istenek helyhez vannak kOIve. jézus 
azonban arra tanitotl. hogy mindnyájunknak e~y Istenünk van, aki 
mindég és mindenütt jelen van. . 

Ha Osszehasonlltitst teszUnk a Jézus megjelenése elölti ~on
dolkoz' s és jézus tanitása közölt, akkor látjuk: meg igazán azt a 
oagy különbséget, ami a keltÓ közOU volt. SOtétségból e!l:ys:.r:erre 
letl világosság. Nem c,oda, ha Jézus a világ világosságának nevede 
magAt, mert az II volt. Nemcsak u ·volt, hanem 8l r1}a is, 

Igaz. bogy azok, akikoek I SÖtétség nagyszerú hasznot hozó 
alkalom voll, akik al. akadályok utveszlŐjébe lulolt ember IOpren
&faeIb61 üzletel 'csináltak, akik a t~vffutakpn botorkáló embert nagy-
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Szerüen ludták kihasználni, azok Jézu5nak birnai tllenségeivé váltak. 
Minden . esz~ özt fölhaszn;illak, hogy a világ világosságál, a helyes 
u!n ráv11ágltó fényt örök 'Sötétséggel boritsák el. Ez azonban nem 
Sikerült. A Betlehemben klgyult fényt elhomályosítani nem lehdelt 
I~~fennebb az ~mberiség ha elfordult löle. Aki azonban elfordult ~ 
vll~gosságlól mlOdég ugy jár, minI azok a lázadó fá !!:, amelyek a 
naplól ~Ifordulva a holdnál kerestek élelet és bele ls pusztullak. Az 
~mbe~ 1S yillahánysz?r elfordult jézustól, nem velle fIgyelembe az 
o tamtása1 által gyUjtott világosságot, mindannyiszor nagy meg
rcizkod talásokal, háborukat, puszlilásokal Idézett eló a maga szá~ 
mára. Minden háboru után és minden mészárlás után, mint örök 
tanu1ságra ébre~t rá az ember arra, hogy mindez azért van, mert 

-elfel~dte . követm annak a tanács~ t, aki a világ világossága voll. 
Ped1g minden évben Onnep':.tle az ember a karácsonyi s mégis alig 
(eit el lU, vagy ott esztendo. hogy az ember a maRa viselkedésé
~el m!g ne csufoll~ volna a karacsony, a szerelel ünnepének Igazi 
jelenloségét. Most IS karácsony van, a világ vil~gosságának szüle
tési emlékünnepe. fájda lom látm ma, bogy bogya n siel az ember 
a sölét uton a maga vesztébe. Milyen kamba folyik az a munka, 
mely egyszer kirobbanva gránálok, bombák és pusk~k füslfelhölvel 
homályositja el a világ világosságát. SzOrnyüség elgondolni, hogy 
az ember minj jobban és jobban hálaifordit a.. világosságnak s el
zárkozik a helyes ulra vezetö Jézus elóI. 

Érdekes és naiv szokás divatozik - mondjak - Angliában 
a gyermekek között. Az an;:ol gyermekek ugy histik, hogya ka
rácsonyi ajándékai af angyalok, vagy a kis Jézus a kéményen ke~ 
resztnl hozza be lakásukba. Ezért kimennek a ház tetejére kará· 
csony elöU és a ház fed elére a saját kémény ük felé nagy utmutató 
nyilat rajzolnak ezzel a felirással: .Please this WAy - erre tessék 
kérem,· bogy a...kis Jézus Igy ellalálja a k.émenyt. 

Testvéreim! Kinőttünk már a gyermekcipöböl, de ez a mai 
aggo:!alommal . és bizonytalansággal tele világ arra Int, hogy ma,.a 
születés ünnepén, szivünk, lelkünk gondolkozásunk felé egy~egy nyi
lai rajzoljunk és kérjÜk mindannyian. hogy erre, a ml szivÜnkhe 
IOjjön s hozza a ma!:a drága aJándék~t a világosságol, hogy el
veszilett utunkra rálalálbassunk, hogy számunkra a. karácsony ne 
csak egy jelképes ünnep. hanem a boldog beteljesnlés ünnepe 
lehessen. Amen. 
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Mindennek readeIt ideje van. 

(lilii IdGlukban.) ' Alapige : Pred. 3. 1. 

Keresztény Tesivéreim I Az elöbb felolvasott alapigék azok 
közé a bibliai igazságok kOzé tartoznak, melyek fOIOU hiába multak 
el az egymásu lán következő századok, meri azok meglartollák uJ
szerllségOket és rnind~g alkal1l.l3S voll ukat. Olyan ige ez is. amely 
régen kilépett a biblia betQrengetegéböl az ember életébe, hogy ott 
6jen s nap-nap ulán az emberi ajkakon megisméUödve bi7.tosilsa 
magának az örökké élö eleven életet. Ez az ige már kOzmodássá 
vAll s aon} i ember használja e szavakat egy-!gl' ténykedés igazolá
sára. bogy az átmeilt már tell~sen a kOzludalba S sokszor már meg
szokássá is váJt a mi élemnkben. Sokan, talán éppen azok, akik a 
legtöbbet használják ezeket a suvakat, azoknak ujszerü és alkal· 
maS volta militi, nem is gondolnak arra, hogy ezek a bibliai idök· 
ben szBleUek S a régi embereknek is irányjelzÖül szolgállak. Nem 
is csoda, hiszen az egész ige olyan, mintha azt a modern, ~ tudás
ban és tapaszlalatokban magasan álló ember találta volna ki. Talán 
az igében rejlő százszázalékos igazság indi! arra a gondolatra, hogy 
azt cs"k a mai kor folyton kutató és gondolkozó elméje fedezhette 
lel és az jöhetett rá arra az Igazságra, bogy mindennek rendelt ideje 
van és ideje van az ég alalt minden akaratnak. 

Ezt az igében rejlő Igazságot ti minden nap tapasztalhat já· 
tok, biszen az az élet, amelyet ti éllek meg, az a szerep, melyet 
Mklek osdott ki a Gondviselés, napról-napra szolgáltat erre épprn 
elég példát. Tehát ti foldmOveJők tudjátok azt a legjobban, hogy 
~ munka csak akkor bozza meg a kellő és drt eredményt, ba azt 
a maga idejében végzttek el. Aki elJ. elfeledi, az szomoruan tekint· 
bet at eredménytelenség hosszu sorára s aki pedig ezzel a lujaUal 
ti és dolgozik. az mindég csak eredményekről számolhat be. 

Magam sem azért hozakodtam elő a mai alkalommal ezekkel 
u igékkel, mintha azt látnám, hogy annak nagy igazsága ismeret· 
len logalom lenne előttetek, blszen nemcsak az ajkatokon sokszor 
megtsméllődö kOzmondások, hanem szorgalmatok is bizonyit amelletl, 
lM>gY az Ige Igazsága ismert elÖttetek. Nem, hanem azért, hogy rá
tltall.sat arra. bogy ennek. a téli idösz.aknak is, amelyben most 
_11:;, mt .. an a maca glunkája, melyet el kell yécczui. ~ tttel 
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n:mc.sak Igy ig~z, h.~~ mindim dolognak rendelt idc'e van han ' 
U .. Y IS, ~ogy mmden l.doszalr~sz bizonyos dolgok sZámá~a rcndeltct:~ 
{'gymásutá~Ojg~~k~!;o~Z~e~cvs~~~;~ fölölt nem ls suhannak el a~ 
azoknak rendeléseit. Az nem mások :t~~lki~~U~~:y v~ef ne érlené 
évszakok és napok munk,m hanem önmagától ébre~z :z egyes 
par:ncsra, mel! fe.léje zeng' ezelrböl s végzi az ö hival;Sát.arNaem~ 
csa m~gzr.ndul ajkán a kOzmondássá váJt ige ha nem aszerinl is 
él. Az I l ye~ éle.! bizto~ it megnyug\'ást és jOvői az ember számára 

~ merdt a,..zt mind Jól tudjuk, hogya maga idejében végzett munkának 
ere menye el nem marad. 

.. "Minden dolggnak rendelt ideje van. . . • . .• Ennek a 
. régi Igazságnak tudatában indul el az ember amikor ujraébred a 

.t~rmészet nagy világa. A tavasz kezdetén ugy fog minden munka
biró ember a dologhoz, .mintha egy nagy élet parancs biztalná erre. 
Egymásután kerillnek elo a munka szerSzámai. melyekkel belép az 
ember a természet dolgozó mühelyébe. Ünkllnyltlenül érzi meg az 
~mber ~z, ~ hogy a tavasz milyen nRgyszer ű alkalom a munkára s 
Igyekszi k l i azl abban a tudatban elvégezni, hfJgy ez az egyellen 
e~y alkal~m, amely !,"egadatolt s melyet ha mU llka nélkul ellged el, 
h~ába válja annak vIsszatérésé!. Látom azl, hogy millden idő t, hogy 
klhasz,ná l a szorgalmas ember, mert tudjd azt, hogy egyetlen nap 
el veszItése az egész éven keresztül megérzik. Ez nemcsak í\ fOld
O1ü ves életében van igy, hanem mindenütt. Ha valaki nem ismeri 
fel. az pgymásutá~ ~ Ovetkező napJkban kOtelességét s nem igyek· 
SZik azt elvégez"" Jön ugyan más nap, de 3Z is hozza a maga ter4 

h ~ t ugy, hogy a m~laszlást alig !ehet behozIli. Örömmel telik me~ 
az embu lelke, amikor az ébredo tavaszban látja a munkába álló 
emberI, aki felhasználja az idöt, de aggodalommal vesszük kllrfil 
azl, aki nem akarja megérten i, hogy minden dolognak rendelt ideje 
van s az. ébredö tavaSl.ban is ugy él, mintha a téli világ uraloá a 
fOldet. 

Az az i~azság, hogy minden dolognak rendelt ideje van, 
mé~ szembetanöbben mutatkozik ".váron. A lázasan IDkletö munka, 
mely nyári idöszakban a természet nagy műhelyében folyik, a meg· 
állást nem ismerés, mety ílli, ha jtja az emberi, arra enged követ
keztetni, bogy a nyár rendelletését megérI! az ember. Ilyenkor az 
éjt is nappallá te"i u eiDber, mert tu~ja, hogy et az idÖszak a 
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munka számára renJellelt.1t s annak minden órájái föl kell használni, 
Mintha minden ember fülébe csendaJne a nagy költő szava: 

• Vedd hasznát mig ~red a drl ga időnek, 
Az elrepül! napok, meri vissza nem jllnek.· 

Aki ezt meg nem érti, aki nyáron el nem végzi a maga 
munkáját, az eredményt nem várhat soha. 

Az ÖSt is bizonyos dolognak a számára rendeIIeieU. Ilyen· 
kor kOvelkezik a számbavétel: a tavaszi és nyári munkának a be
takarjlása. Nincs lalán olya n ember, ak i az ÖSt ilyen rendeltetését 
meg ne értené. Van azonban az Osznek ee:y más rendeltetése is. · 
mini az összegyOjtés és elrak tározás. Ez a velés. Minder. dolognak 
és akarásnak megvan al Ideje. Avelésnek, a"iOvö év kenyerének 
bizlos/tására van rendelve az ŐSZ. Ilyenkór, aki a jövöre is gondol;
nemcsak gyUjt, hanem vel ls. Aki pedig ezt elmulassz3, a velé~ 
munkájára rendelt IdOt fOl nem használja, az aligha arat a követ
kezö nyáron. 

Tévedés volna azonban azt g:mdolni, hogy csak az emlitett 
évszakok rendeltettek bizonyos dolgok számára s hogy a téli idö
szak ebbOl klkapcsollalotl. Az Ige igazsága minden időszakra szól 
és vonatkozik. Igy tehát a télnek is meg kell, hogy legyen a maga 
dolga, melyet ebben az idősza kban kell élvégeznl, mini amely éppen 
annak rendeltetett. Nem árt tehát belenézni abba, hogy milyen do
lognak és akaratnak rendelte IZ Időszakol a Gondviselés. 

Tél van. Azon a Inunkamezőn, • nagy természetben, ahol 
a többi évszakokban dolgozik a munkás emb~r, oU most szUnetel 
a munka. Csöndesek a mezök és rélek, némán hallgatnak az: erd-5k 
és ligetek. Az ember legfönnebb csak ki,kitekinl oda, de dolgozni 
aligha megy ki valaki is. Bár igy is megvan minden napnak a 
maga munkája, mely leköti az emberi, d'e azért azt kell monda
n~nk, hogy ebben az idöszakban a !esli munka nagy részétől mente
Sltve van. Ez Idöszak rendeli munkája tehál nem lehet a testi éle
!et fönntartó munka csupán. Isten bölcsen Intézkedett, amikor ezl az 
rdö5ukaszt adta, mert ebben az ember kipihenbeti a nyár és az 
OSZ fáradal ,nljl és uj erOt gyUjthet ahoz a munkához. melyre a kö
vetkező tavaszon és nyáron slOksége van. De nemcsak ezért ren
delt~ lsten a lelei. Ez évszakka\ lsten mintegy rá akar ébreszteni 
:!La, hogy al ember nemcsak test, banem lélek is, A testi munká
WI való felll,bad. ~,I t~ akar '" vezetnl aaa, bogy van ecr 
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ttI~sik munkatér .is.: a lélek mez.eje, ahol dolgozni, munkálkodni kell. 
Az ember más Idoszakban, amikor a tesliekéri foly!aloll nagy kOz· 
delemben annyira le van fogl~lva, kevesel tud ezen a mezőn dol
gozni, de ilyenkor a hosszu téli estéken_Inkább ráébro:d erre. A 
lélel.: munkálásának rendelt ideje pedig a téli évszak. 

Emlékezzetek csak. A régi vllág emberei kOzel sem voltak 
annyira előhaladottak, mint mi, általánosságban keve5ebb volt a 
lálókörOk, mint a mai emberé, de.. ök me~értellék, bogy a lélek
ápolásnak van rendelve a téli Idöszak asz.- Régen ebben az idöszak
ban kerO't a család asztalára c3aknem minden nap az ösök töl örö
költ nagy biblia, melyből felolvasott a csal1dfö. amil áhUaUal han
gatott a család apraia, nagyja , hogyabelöle hallottakon épOljOn a 
lélek. ilyenkor zendalt fel az ajkakon a zsoltár, az Istenes énekek 
_dallama, hogy annak hangjai mellett növekedjék a hU és vallásos
ság. Ilyenkor lapoz~atlAk fOl a lorténelem lapjlll s beszélgettek el 
a régi dicső őSökről, hogy az ök példáik hazafJul erényre Intsenek. 
Ebben az idöszak ban altették a nagyszUlök térdeikre únokáikat, 
hogy a mesék szép világánál megfOrösszék az által/an lelkeket. 
Igen, annyi sok példa igozolja, hogy a régiek tudták, hogya lélek 
ápolásnak ideje a téJ. 

Vajjon ml ma m~gérljilk-e ezt? Vagy lalán nia nincs' szil"· 
ség erre? Ki merné ezt állItani ? A mai ember is abból a két fö 
alkatrészböl ali, mint a régiek : leSlböl ~és lélekböl. A lesti munká
ból, a lest gon'djaiból mi' ls kivesszOk a részünket, még talán job
ban, mhil· a régiek. hiszen a testi munka egy kor emberél sem haj
szolta ugy, mint a mai kor szOlötlél, de vajjon a léleknek vagyunk-e 
olyan munkásai, mint a régiek ? Vajjon fordilunk-e alélekápolásra 
annyit, amennyi! lelkilnk megkiván? Erre a legjobb aka~altal sem 
lehet igennel válaszolni. Pedig mondja a szenII rás : "Mil használ 
valakinek, ha mind e világot megnyeri ls. ha lelkében kárl vall.· 

Amikor erre ráébredOnk, amikor a közmondássá vált igét 
annyiszor ellsmélelgetjük, hogy mindennek rendeli Ideje van, az ég 
alaU minde" akaratnak akkor vegyÜk eszünkbe azt is. hogy ebben 
az idÖszak ban a léleká'polásnak van az ideje. Gondoljunk affa a 
régi igazságra, .hogy .elvész a nép, amely lúdo~ány nélkOl való· s 
IgyekezzOnk lelk On ke! ápoln i, tudásunkat gyarapltanl. Igyekezzt1nk 
behozni azt, amit az elmult é~ek kényszerhatása arall el kellett, hogy 
m.I" ... nk. KcrllljOn bál ujra • . csal!d ."1.1 ... ,, bO'''. Itll e.lt· 

• 

• 
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ken a könyvek-könyve, a biblia, hogyabelöle olvasoUakon épüljön 
a lélek. Zendüljön meg a lsoJlár és az istenes ének, hogy azon 
keresztOl erösOdjék a lélek. Legyen mindennapi olvasmányunk nem
zetünk dicső történelme, hogy növekedjék hazafiui erér.yünk. Legye
nek. a régi szép idök mesemondói az ószfOrlü öregek, hogy szé-
pOljOn meg a gyermekek lelkivilága. , 

TesiIéreim! TI, akik példátad6an ismerilek föl azt, bogy 
milyen dolognak a számára rendelle Islen a tavaszi, nyarat és az 
öszt. ismerjétek fel azt is, hogy miért rendelle a téli idöszakaszt. 
Jgyekezzelek azl rendeltetésének méHóan fOl használni, hogyha is- . 
mét kinyifik a természet rnahelye, ne csak kipih eni tesIIrt, h ~nem 
ápolt, gondozott lélekkel, gazdagon megrakott. eJmé...vel indulhassa~ 
lak a lesti munkára. Igy feszitek magatokat alkalmassá arra az 
életre, melyre elhivattatok e földOn. Amen. 

Szemtöl-szembe az elmuló esztendővel. 

(EntendO u~olsó napj6n.) Alapige : Jób 16. 12. 
Keresztény Testvéreim I Ö,;régi szokás, hogy mindenkitő~ 

aid elmegy és mindentől, amitől megválur.k, el szoktunk bu·c5uzni. 
Ez a nemes tulajdons~g minden érző SZiVIi, minden jólelkű ember 
ismertető jele. Az elválás gillanatában, ha személytől válunk el, 

_..az egyQtt" IOItOtt idök jultJak eszDnkbe s elválásuok érzékenysége 
miadég attól fOg2, hogy milyen kOzel állolt hozzánk, mennnyire 
szerettük meg, mennyire nőtt a mi szivOnkhOz. -Ha pedig valami 
tulajdonunklól kell elválnunk, az elválást az nehe·zili meg, bqgy meny
nyi buUlát vettük, bogy mennyire segiteU E:löbbre Iulni minket. 
~n bármi is legyen az, még ha nem is szolgálta javunkat. 
amikor elválisra kel QI a sor, luUalunk számára bánatot kilejez.ó 
tekIntetet, egy eléu.ékenylllö hangot, egy pár titokban elejleU 
IdInnye!. 

A mai nappal elérk('zlOnlt oda, amikor ezt a szép régi szo· 
kásl az Idővel. az esztendővel stemben gyakoroljuk. Igen. mert az 
1939-lk esztendőnek a végéhez érkeztünk, amikor ez az esztendö 
ls anoyl sok elődjébez hasonlóan. fGlszedi sátorfáját s nehány óra 
mt:a utnak ered. bogy soha tObbé vissza ne térjen kOzénk. ·lIIö 
.tn. "'" .lOt"' ..... vele ... lIIIIen le tagadju~ meg, hoV lllinl . . 

• 
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minden távózótól, tőle is bucsut vegyünk. Mielőtt azonban az 
utolsó bucsuszót kimondanók, mégegyszer szcmbenezll nk vele s 
most, amikor az egesz evet ismerjIlk, fOImerjUk. érték.él, számb~
vesszDk ajándékál s mindazt, amit vl'lllnk tett e bucsuzó esztendo, 
hogy azlán ahoz merjük bucsuzásu , k rr~lyenségé t. 

Ha ezt a figyelmeztetést nem tettem volna ls meg. ba nenl 
erről beszélnék néktek, ugyis tudom, hogy mindn.yájdoknak a gon
dolkozásál ez töltölle volna be. Igen, mert a mal napon, az esz~ 
tendO utolsó napján, az eUDnő esztendö ~fogIJlk ozlat, m~ mlndenld 
számol Vtt az elmuló esztendövei. Ma ezerszer lesszDk fel önma
gunkban a kérdés! : .hogy is volt? s igyekszDnk felelni rá. Szám~ 
bavesszOk, hogy rntt is váltott be a. hOZláfn~ött Te~ényekb~l, 
mennyit valósiloU meg az i ~érelekbol. S mikor mmdezelLel 
készen vagyunk, 'engedjDk U'jáPl az é~el. EzI tesszDk egyen-egy~n, 
de tegyIlk kOzös~n is, itt Istennek hajlékában, hogy .azlán ammi 
jOvetelén együtt OrvendlDnk, t~.vózásánál i':i egyatt feJezhessD!c kl 
fájdalmunkat. 

Mikor azonban ez év utolsó napján Idegy~!lelek,. hogy el
bucsuzzunk az esztendőtöl is, amint arcotokba teluntek, mmtha ne~ 
látnám az elválást megillető borus tekintetet, könnyes szemet, meg 
i11etödOlt arcot. Mintha semmi neh ézség nem volna ebben az el
válásban, sót t':géSL könnyen, minden elérzékenyDlés n~lklll menne. 
Magam is igy vagyok vele. Nem fog el a meghatódottság és nem 

lök l amikor utoljára beszélek vele. Nem, mert ez az 
:r~;~e~~tendÖ' most, amikor ismertté lett elóUüok, olyan v~lt, hogy 
nfncs miért bus~ak~di~nk, .szomork

k
o:1[u."lk . t~: e~:~~I~~YOI!~~k ~:~ 

vózásán Ezt feJeZI kl a 11 arcoto , .. so, ' 
ennél iS' tobbet : azt, hogy már várjátok elmeneteiét. . . 

T t éreim I Most amikor az esztendö utolsó óráiban Itt 

állok, ké::erelemd.~IOU I:I~~ !~tg:z ~:~::~e~~~éaVCr.aÖ~ tíUt~S~!~ 
ben. Megelevene IK ez v • a szerDnek hiU belső lar
egy reményteljes ifju szép kOlsoben, n gy zoló" szokták: ábrá
talommal, mint abogy azt l"al~~a: aK~:~~a[;~gluk tekintetankkel 
zolni. Mi pedig boldo~an dtog: :ckl óh hogyne ad/unk volna, mi
kOrülrDrk~szl~k. ~elye a á ~n k tó l ~. Mikor pedig ez év megjele-
~~~ ak~r~IS~~Z~Ón:o~~t k~p'~~~,ebasonlitom, ugy látom, bogy ez 
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az év ls hasonló annyi elödiéhez, nagyon blsonl6 egyik: orost te· 
gény hÖseJhez. 

Ez a rnulófélben levö esztendö megszólalásig hasonUl Oosz
tojestki egyik regényének hóse/hez. Fomics Forna, a zseni~lIs orosz 
cs,v.ugó egy szép napnn beáJlitolt az egyik: vidék! dusgazda2 
orosz ur kastélyába. Megjelenése es föllépése nagyszeru vo!!. Ugy 
adta kj magát, mintha Ö egy próféta, tudós, kOltó, filolófus és 
nagy badvezér lenne. Addig beszélt, mig ugy a kastély népe. mint 
maga az ura is elhille neki. Habár volt még egy kis kétely a kas
tély urának lelkében, annyit mégis elért, hogy kapolt egy kUlön 
szobái és eltálást. EzI a szobát azonban <lkár benn volf, akár ki· 
jOli onnan, mindég zárva tarlolla s oda senkicek, ntég a takariló
nőnek sem vatt szabad bemenni. Közben azUn ellerjesztetle magáról, 
hogy szakadailanul dolgozik, hogy a világ nagy problémáival fog
lalkozik, Husz esztendeig nem lepett senk i a szobájába s alla ja előtt 
ls lábujjhegyen jártak, hogy meg ne zavarják a zseniális tudóst. Az 
egész kaslély, söt a környék is ugy tudta, hngy nagy köteteket, 
egész könyvtárra való mun~át irt össze s már alig várták, hogy 
nyilljánoSSáR elé lépjen vele. Egyszer csak meghalt. Alig mertek a 
nagy Fomics Foma szobájába lépni. A nagy meglepetés csak ek
kor következett be. A belépó embernek sZfme·sz4ja nyllva mafadt, 
Inert a szobában a nllgy halott kör Ol, ujjnyi vJslag poron, szemé~ 
ten és molyokon kivül semmit sem találtak. A porlepte aszialon 
voU egy tintatartó, melyböl husz éve kiszáradt a Ilnta, melletle 
egy sohasem használt ludtoll, a hallhatatlan alkotásoknak,-á remélt 
kéziratoknak és könyveknek nyoma sem volt. Az egész szobában 
husz esz(endónek télIensége, szégyenletes hazugsága huzódolt meg. 

Testvéreim I Egyesztendövel ezelött mi ls ugy jártunk. 
mini a regényben szereplö kastély népe. Hozzánk is beAlIIlOU 
ez 1939·nek nevezett esztendó. Jó megjelenésa, bátor fellépéEü 
vo~t, .mlnt minjen valamire való Ismeretlen. J1)1I és mi befoga:lluk. 
Mit IS lehettünk volna egyebet? De azonkivül is olyan behlzelgó 
voll, annyi sok Jót, szépet olvastunk le róla. Nem sokat beszélt, de 
ml elhlUük róla, hogy jobb napokat hozott, hogy az álmok meg
valósulását, a remények beteljesülését hnta el. ElhltlQk neki. hogy 
6 hozza a megnyugvá5t, a vigasztalódást, a kibékaté3t, h'Jgy ö 
hozza azt az összhangot, amelyre olyan rég vágyik az emberiség, az 
eae .. vU4g. BIzalmunkban nem rendlt,lt meg u, boU ",Indiárt al 
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elején nem vaJMt be -a reményekböl semmit. MI tovább hillUn" 
neki. 01yan tilo~zatos volt. Nem engedett közel senkit. A holnap 
ajtója m~ndég zárva voll elöllünk s mi mindég azt hitHIk, hogya 
holnap Jobb lesz, hogy a ""következőkben válnak valóra a hozzá fa. 
zött, remény~k. A végén minden álmunk,.. reményUnk megval6sulá
sának tehelosége az utolsó hónapra, hélre zsultorodotl össze. Sziv
szorongva vártuk hit a meglepó beleljUlést. Éli elérkeztünk az év 
végéhez is, amikor már nem litkolózhallk több! e16UOnk. Kinyilt 
az ó titokzat[ls hónapjeainak minden ajtójlS mini ny;lolI könyv, ugy 
áll előttank, A csalódás és kiábrándulás ~keserü ize olt a mi szá-

- junk szélén, amikor bucsuIunk töle. Ugy jártunk vele, mint"az em
I!tett Fomics FamIival az ö környezete: csaló:1tunk. A-nilyen sokat 
Igéri, éppen olyan kevesel adolt, sőt még rosszabbakat ls hozott, 
mint eJödei, miért is könny és kesergés nétkal kisérjQk el 6t a mu
landóság temetökertjébe. 

Vagy talán ne volna igazam? . •• Akik ahoz a néph~z és 
ej:!ybázhoz tartoztok, amelyhez én ls és itt éllétek ál e.d az esz· 
tendöt, ahol maglm ls, igazat adlak nekem. Meg volt ugyan ez 
esztendőben is a mi mindennapi kenye~[Jnk, a testet fOnntarló táp
lálék, de, hogy mennyi és milyen küzdelem árán, mennyi gond 
között, azt csak mi tudjuk, akik Islen után eló kelleti, hogy le
remtsOk. Meglartatolt ugyan éleHlnk, de hányszor volt veszélynek 
kitéve s hányszor szinte kOnyOkOnkkel surolluk a halálI. Megjártuk 
ugyan ez évben is élelutunkat, de, hogy mennyi fáradsággal, arról 
megfogyatkozott erőnk be~zélhelne. EIvégedOk munkáink jó nagy
részét, de még magu_nk sem tudjuk hogyan. MegéltOk az. életet, de 
hogy hogyan, arról csak könnyes szemmel: panaszos ajakkal tu· 
dunk be51élni. Egyszóval letelt az esztendo is, de, hogy hogyan, 
nem is szeretünk visszagondolni rá . Az igazság az, hogy nem va
JósiloUa meg a hozzáfílzötl reményeket. Nem, mert ml nem csu
pán ut várjuk tále hogya testnek szükségeseket hozza el, ba
nem azt ls hogy' a léleknek hIJZ1.on kielégalést. Ezt pedig nem 
bozta el. N~m. mert még ma is plllltában és kunyhóban nyugta
lanság uralja a lelkeket. Ma ls gyü~ö rség. meg nem értés. és türel
metlenség tesziti a kebleket. Ma IS egymáS megsemmIsItése f9.2-
lalkoztatja az elmé~et. Ezek pedig a lelket nyugtalanná leszfk • . 1'11 
pedig arra várlunk:, bogya lelkek csendesedjenek: le, ho~y legy,en 
szeretet, megértés, megbocs~tás. Hogy legyen lelkiismerelJ subad-
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~g, szabad fej lődési lehclöség és a szó valójj i!rtelmében veU . 
testvériség. Mindezl nagyon fukar marokkal osztogatta ez az esz~ 

fendó. 
A kiszabolt idők leleinek. Ez évnek is · meg volt szabva 

Ideje. amely letelik nemsokára. Hi S'!lRmi megemlitésre méltó k{l
lönOSebbel nem is adotl nekünk, nem is hagy emlékül, eg-y nagy 
tanulségol igen. Ez pedig az, hogy az év Onmagában tehelellen 
arra, bogy megváUozfassa 3 világot. Ezt csak mi emberek tehet
jOk a magunk meg -lállozlalásával. Ezt a tanu lságot véssük szi
vünkbe, amikor bu csu zunk a leleU esz!endőtől. A következő eszlen ~ 
dötól pedig azt kérjük, hogy álmainkat és reményeinket megvaló
sUan! tanitson meg minket. Ha ezzel az elhatározással lépünk át a 
kOvetkező évbe, merem ~lIltani, hogy több I~sz 3 ... megvalósulás, 
mint a széUépett álom. Amen. 
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A szerző eddig megjelent munkál: 
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A keresz/eny élei kapujában 

A létek asztalánál • 
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