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Reggeli ima.· 
, 

". . 
Jóvoltodnak sokaságában bizva jöttünk bé a Te házadba 

és imádkozunk szent templomodban. örömnek és boldogságnak 
osztoga tója. hatalom. bölcsesség ' és szeretet kiapadhatatlan 
torrása jó Atyánk I Kihez. óh kihez is mennénk mi máshoz S 

kiben is gyönyörködhetnénk Istenünk. hiszen égen és földön 
egyedül csak te vagy az elfogyhatatlan szen'tet a soha el nem 
a padó jósá g. 

Hitünknek boldog vágyakozásával, szivünknek édes re
ménységével borulunk le előlted s kérünk vedd füleidbe könyör
gésünket. értsd meg gondolatainkat. figyelmezzél kiáltásunknak 
szavára s lelkednek megszentelő erejét öntsd ki a te szolgáidra, 
hogy növekedhessünk a hitben. reménységben és a szeretetben 
szivünknek .vigaszta lására, lelkünknek üdvösségére és szent 
neved dicsőségé re. 

Áldolt légy jó Atyánk I minden időbeli gondvise'lésedérl 
és jóságodért , melyekkel a természet és kegye lem országában 
eleitől fogva voltál mihozzánk. Áldolt légy, hogy támasztottál 
prófétákat. kiktő l a Te lelked szóloIt. kiknek beszéde világitó 
lá mpás va la a népek sZemei előtl. ÁldolI légy különösen a 
világ világosságának, a ná záreti Jézusnak tudományáérI, aki 
vi lágosan megtanilolla nekünk. hogy Te egyedül igaz lsten I 
Lélek vagy és Téged lélekben és igazságban kell imádnunk. 
ÁldolI légy a tudományérI. mely minket emberi értékünk és 
méltóságunk boldogitó érzetére. földi és mennyei rendeltetésünk 
tiszta tuda tára elj ulla tolt . 

• Elmondva a budapesti lelkészlovábbképzön. 

• 
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Vajha eléggé méllók lennénk mi. jó Atyánk . en nyi' j~sá
godra. Vajha a Jézus tudományába ve tett é löhitnek erejenel 
Fogva mind hivebben megtarlanók az lsten és emberszerete t 
nagy parancsola tát. hogy ez az igaz kijelentés. minél tisztább 
Felfogással hirdettetnék ezen a Földön s az ebbe ve tett é lőhit a 
szeretet által mindinkább munkálkodna az emberek fia i között. 

Jó Istenünk. bennünk erre kész a lélek, meg va n a jó 
akarat. Mutatja ezt a mi mostani egybegyülésünk is. Ihlesd 
meg szolgáid. hogy hivatásuk hiven betölthessék. Adjad az 
erőnek, bátorsdgnak. szeretetnek le lkét. hogy hiven küzdhes-

. sünk országod igazságaiért. Adj hitet, moly győzze meg a 
világot, ho~y az emberiség üdvösségére. szaba dságára . békes
ségére és boldogságára ezen a tudomá nyon kivül senki más 
alapot nem ve thet soha . 

Szenvedésünk. nélkülö;zéseink között önts szivünkbe uj 
erőt . hogy megta rtásunk kősziklájának ismerjünk . Ké tségeink 
között adjad a te békességedet, hogy soha semmi el ne SZ8 -

kithasson minket szerelmedtől, mely vagyon a mi Urunk Jézus 
Krisztusba n. Azt az indulatot add mibelénk. mely nem nézi 
csak a maga hasznát, azt a Jézusi indula tot, mely felekezetek, 
fajok. orszá ghatá rokon át egyesiti, összeköti országodna k az 
egész vi lágon élö gyermekeit. Köss össze minden népeke t a 
lélek köte lékével, hogy r6gyogjon tisztán a Te d icsőséged. 

Igaz lsten! Elégitsd ki most is utá nad va ló vágya kozá
sunka t. Hordozd végig kön yörülő tekinte ted a nagy világ fele tt , 
lásd meg, hogya pusztító háboru tüze lá ngo l, ég mindenfe lé, 
olyanok vagyunk , mint Jézus. amikor könnyezett a szent város 
fele tt. Bizalommal emeljük fe l mégis fejünke t, mert máso k 
java inak elvé te le kezü nket bé nem szennyezé, az á rta tla nul 

• 

kiontott ver nem elIeiIünk , de mellettünk kiá lt az égre: a dj 
azért gyözedelmes szabadulást. dicsöséges di ada lma t, alTli 
ezredéves magyar hazánk h ős i vitezséggel küzdő fiai nak. Adj 
boldog országlást Kormány,zó Urunknak. -

Jővel egyházunkba. Osztogasd közöttünk java ida t és á ldd 
meg kegyelmed minden eszközé t e l őmene te l ünkre . E napok
ban nyert lelki javaka t kamatoztasd bö mértékben a hivek 
lelkében. hogy legyen erős . é l ő és ha ta lmas a nyaszentegyhá
zunk. melynek előme ne te lé t munká lni most is szenl Foglal ko
zásunk. Áldd meg Föpásztorunk. világi es egyházi elöljáróin kat 
és unitárius népünket egyará nt. 

• 
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Hallgasd meg gyermeki bizalommal elödbe bocsátot! kö
nyörgésünket_ szent Fiad a Jézus nevében kérünk. Ámen. 

• 

I 

Lörinczi Domokos, 
kissolymosi lelkész, 

Háboru és béke_ 
• 

(1940. jun. 30) 

MI., !O. r. 34. v., 26, r. 52. v. 

. Háboru és béke: a legidöszerübb és a legkényesebb 
kérdés I Idöszerű , mert ha mi eddig Isten jóvoltából el is kerül
hettük a háboru t, lehetetlen nem venni róla tudomásI. Hatása 
alatt élünk mi is minden ' idegszálunkkal. A mi gondolat- és 
érzésvilágunkat is ez köti le egészen, a mi köz- és magánéle
tünket is megváltoztatta. Mennyire más ma még a társaságbeli 
beszélgetésünk témája is, mint egy pár esztendövei ez elött, 
pedig már akkor is puskaporos volt a levegö I Mennyire mások 
ma életproblémáink is, mint akkor voltak. De nem csak idó
szerű. hanem kényes is a kérdés nagyon, mert az emberek 
véleménye e fölött megoszlik és igen sok áldástalan, sót vesze
delmes politikai vitára adhat alkalmat. 

Mintha még magának Jézusnak se lett volna mindig 
ugyanaz a nézete a háboru és béke kérdésében I "Tedd he_ 
lyére a szablyádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell 
veszniök," . mondotta Jézus egy barátjának, aki elfogatásakor 
fegyverrel akarta öt megvédeni. "Ne gondoljátok, hogy azért 
jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, nem azért jöttem, 
hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert " - mondotta 
tanítványainak, amikor öket hüségre és az igazság mellett való 
bátor kitartásra buzditotta. Egyik szavával békességre int, a 
másik szavával harcra, háborura tüzel, riadót fuj . Csoda-e hát 
aztán, ha pacifisták és mililaristák, békebará tok és háborus 
pártiak világnézetük alátámasztására a szükséges bizonyitéko
kat a Bibliában mindig egyaránt megtalálták ? 

Evszázadok óta folyik a nagy viia. Egyik oldalon ezt 
mondják : a háboru erkölcstelen dolog, keresztény emberhez 

• 



nem méltó. A tiz parancsolat és " szeretet törvénye ha tá rozot
len tiltja. Szabadalmazott gyilkosság, tömegmészarIas, semm i 
más. Az erkölcsöket eldurvilja, az embert allallá aljasitj a. Gya
korlati céljál illetőleg is esztelenség, mert a nemzetközi ellen
lélek megoldására a fegyver. az erőszak nem a lk a lmas eszköz. 
A béke. mely ugy jön létre, hogy egyik fél a maga akaratá t 
fegyverrel erőszakoWa rea a másikra , nem béke: uj és még 
irtózatosabb háboru nak lesz pokoli forrása . Nyert csa tá k lehet
nek - de nyert háboru? .. az nincs I A háboru ban senki 
sem nyer. mindenki veszit : drága értékek pusztul ását. mérh e
tetlen szenvedést, gyászt. ha lált. re ttentő á tkot je lent mindenki 
számára. A há boru lsten csapása . me llyel aZ Ur azo ka t a né
peket sujtja. melyek esztelen módon fegyverre l a ka rj ák rendezni 
vitáikat : .. Tedd há t - óh ember - helyére szablyáda t. mert 
kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök." 

A másik olda lon ezze l szemben ezt mondjá k : Oh ne m I 
- Csak férfiatlan érzelgősködés a z egész pacifi zmus. sem mi 
más I Maga Jézus is a küzdelem, a ha rc e mbere volt. Meg
mondo tta : .. Ne gondoljá tok, hogy azért jöttem, hogy békeSSége t -bocsássak a földre , nem azérl jöttem, hogy békeSSéget bocsás-
sak, ha nem hogy fegyvert. " A há boru ne m ls ten á tlla, ha ne m 
a fé rfa s erény és hazafi ság próbája . Az, ki a há borut á to kna k 
mondja. szentségte lenül bántj a és lea lacsonyi tja azoko a lI a h ő

söknei< az érdem ét. kik éle tüke t a dták" hazáért. Tu lajdon
kép pen az egész é le t ' egy örök szakada tla n harc. mely ben 
emberi é rdekek, eszmék. gondola tok mérkőzne k . Nyugodalom 
és béke csak a sirban vá r reánk . Mig a földön é lünk , küzde
le m és ha rc lesz éle tünk . A napi k e n yérlő l kezdve a haza 
üdvéig kü zdeni ke ll a világo n mindenért, a mi jó, é rtékes és 
szent. S a háboru ennek az örök ha rcnak egy olya n re nd kivül i 
formája, melyet fokozott erőve l. fegyverre l vívnak meg az c m
berek. Amint Moltke mondá: a háboru a nemze tközi vitá k 
.. ultima rá tiója. " Profá n dolog tehát csapásna k nevezni, inkább 
há láva l kell fogadn i, meri al ka lmat Ad arra, hogy egy szent 
ügyért hősök , márti rok le hessü nk . Különben is igazságos do
log. hogya fé rfia k i dőnké nt hazáj uk ért véres á ldoza toka t hoz
zanak . Igyegyenlilik ki a maguk részérő l annak az á ldozatnak 
az értéké t. melyet az asszonyok hozna k akkor, amikor a ha
zána k fiaka t szül nek. A haza szen t érték é t sé rli minden érze l
gős pacifizmus. Ne hiva tk ozzék senl,i Jezu",,, sc. O ma~a 

• 
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mondá : "Ne gondolj á lok. hogy az"rl jöllem. hogy békessége I 
bocsássak a földre. nem azérl jöllem. hogy békességet bocsás
sa k. hanem hogy fegyvert. " 

Hol va n az igazság? A békebarátok. vagy a háborus 
pár tia k oldalán? Egy bizonyos. Jézus nem a véres csaták 
h őse. hane m a békesség áldolI fejedelme. Születése pillanatá
ba n a békesség dalát énekelték odafent . az égben az angya
lolc A békességre igyekezőket Isten fiainak nevezte ... Békesség 
néktek ". - köszöntölle az embereket mindenüll. ahol csak 
megfordult. Azokna k. ak ik az oltár elé készültek. azt taná
csolta. hogy béküljenek ki előbb ellenségeikke!. mert lsten csak 
a kkor fogadja kedvesen imádságukat. Halála előll igy búcsu
zo lt tanitvá nyaitól : .. Békességet hagyok néktek. az Én békes
ségemet Rdom néktek" . Imádsága. vágya. álma. minden törek
vése odairányult. hogy békesség legyen a földön az emberek 

• közöll . Az is meg vagyon azonban irva. hogy egy alkalommal 
os tort ragadt, ostorral tis7titotta meg a jeruzsálemi templomot 
az oda betolakodott kufároktól. Mit jelent ez 7 Azt. hogya 
bünnel kibékülni ő se ludott. a bünnel szemben még a békes
ség fejedelme is ostort. fegyvert alkalmazott. Vannak tehát ese
tek. melyek a fegyver használatát a jó keresztény ember szá
mára is igazolttá. sőt ,szükségessé teszik . 

Melyek ezek az eselek 7 A kérdésre adandó feleletnél 
megbukik minden eddigi divatos elmélet. Általában azt szokták 
mond ani. hogy erkölcstelen minden támadó háboru. ped ig er
kölcsileg mindig igazolt. Nem igy áll a dolog I Eltekintve attól. 
hogyaháborus felelősség kérdését tisztázni és azt megállapi
tani. hogy ki volt a támadó fél. szinte lehetetlen. eltekintve 
allól. hogy a történelem folyamán alig volt támadó háboru. 
melyet ne önvédelemre való hivatkozással inditottak volna el. 
én el tudok képzelni támadó háboru I. mely erkölcsileg tökéle
tese n igazolt és el tudok képzelni védekező háborut. mely 
egészen erkölcstelen. Nem mindig a védekező fél oldalán van 
az igazság ! Azok a nagy és dicső harcok például. melyeket a 
mi őseink századok folyamán a Bocskayak. a Bethlenek. a 
Rákócziak és a Kossuthok vezérlete alall akár támadva. akár 
védekezően 8 magyar nemzet életjogáért és szabadságáérl 
vívtak. erkölcsileg mind igazoltak voltak. S igazoltak lesznek 
majd azok is. melyeket ennek a nemzetnek esetleg ezután kell 
megvívnia azért, hogya magYar II Kárpátok koszaruján belül 



70 

mindenüll dicső mulljához méltóan. szabadon és boldogan 
élhessen. - ugy ahogy lsten akarta akkor. amikor ezt a röl
det őseinknek adta. Az a háboru pedig. amelyik ezzel szem- -
ben egy,- jogtalan. egy igazságtalan állapotot akar védeni és 
fenntartani. erkölcstelen és lsten ellen való bün. Isten ellen 
való bünös hadakozás. Drága kincs a b~ke. Az államvezetők
nek még' maga Bismarck is ezt tanácsolá: .. Ugy nyulj fegyver
hez. hogy nyugodt lelkiismerettel nézhess majd a rokkantak s 
a haldoklók üvegesedő szemébe". Drága kincs a béke. De van 
valami. ami ennél drágább. ennél is szentebb: a zászló becsü
lete. a sz~badság. a haza. A jó keresztény ember mindennap 
békéért imádkozik. De keresztény emberhez is méltóbb dolog 
szabadságért. hazáért küzdeni. s a küzdelemben esetleg meg
halni. mint megalázott rabszolgasorban tengődni. .. Dulce et 
decorum est pro patria mori. .. · . 

Nincs még egy nép a világon. mely századok folyamán 
annyit hadakozott. annyit vérzett volna. mint a magyar s mégis 
nincs a világon békeszeretőbb nép. mint a magyar. Különbsé
get kell tennünk azonban a békeszeretet és a mult háboru 
után egy időre divatba jött pacifizmus között. -Békeszerető nép 
vagyunk. de nem pacifisták ! A pacifizmus nálunk külföldről 
importált méreg volt a nemzeti öntudat elaltatására. Sajátságos. 
A háboru után ép egyik-másik győző államban le tt feltünően 
hangos a pacifizmus. Pacifizmussal akarták biztositani azokat 
az előnyöket. melyeket · nekik egy igazságtalan béke jullatotl. 

A szent irás azt mondja. hogya hazug béke rosszabb a 
háboru nál. Csa k most látjuk. mennyire hazug volt a béke. 
melyet Trianonban és Versaillesben kötöttek. 21 esztendő óta 
Jeremiás keserü panaszával panaszkodik a magyar. .. Oh Uram 
lsten l Bizony_ igen megcsalták ezt a népet. azt mondván bé
kesség lesz. hololI a szablya lelkünkig hatott. És hazugsággal 
gyógyitgatják az én népem leán.yainak romlásál. .. 

Lelkünk fojtogató keserüséggel van még ma is tele. Ma
gyar ember számára nincs béke és nem is lehet mindaddig. 
amig az igazságtalanság, mely rajtunk eselt. egészen jóvá nem 
tétetik . Megtévesz tő hazugság minden más kisérle l. Nem csak 
politika i szabá ly. de lélektani törvény is az. hogy AZ igazság
ta lanság érzete lázit s csak az igazság tud a ta az. a mi kihékil. 
Ez a háboru a nna k a nagy igazságtala nságnak leli e lkerülhe
tetlen következménye. mellyel 20 esztendóve l ezelő tt a l egyő-
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zöttekre egy hazug békét erőszakoltak. Megrázó, de természetes 
kirobb anása annak a fojtogató keserüségnek, mely milliók le I 
ké ben azóta is állandóan forrik . Annak, aki a béke biztositá
sáért ragad fegyvert. nemcsak a harc!éren, hanem a zöld asz
tal mellett is hősnek kell lennie. Le kell győznie önmagríl, hogy , 
a boszú el ne ragadja és igazságtalan feltételekel ne szabjo~. 
Különben egy uj háboru m<lgvát hinti e\. Ki szelet vel, vihart 
arat. Kell-e erre több bizonyiték, mint amennyit a mai idök 
szolgáltatnak? 

Háboru vagy béke? Vajjon mit hoz számunkra a jövő? 
Békeszerető nép vagyunk. Békességért imádkozunk. Jézustól 
tanultuk: "Boldo!;ok a békességre igyekezők, mert ők lsten 
fiainak mondatnak." De ha igyekezetünk hiábavalónak bizo
nyul, ha igazságunknak érvényt, nemzetünknek jövőt, az el
nyom otlaknak szabadulást s az egész emberiSégnek békét és 
megváltást biztositani másként nem tudunk, készek kell, hogy 
legyünk a küzdelemre is. S mi akkor is, a harcban is Isten 
fiai, Krisztus vitézei leszünk. "Boldogok, akik háboruságot 
szenvednek az igazságért." Ámen . 

• 

Dr, Csiki Gábor, 

A két testvér,* 

Alapige ; Luk. 10. resz, 38- 42. versek. 

Egy kedves történetet örökit meg . alapigénk. Ker. Testvé
reim I Amig a szavakat olvassuk, mintha egy láthatatlan kéz 
gyöngéd vonásokka!. megkapó szin ékkel varázsolná szemeink 
elé az arcokat és a mozdulatokat. Szinte magunk e1őll látjuk 
a kis házikó\, amely szerénye n huzódik meg a poros országut 
mellett. Előtte gondosan ápolt virágcs kert, hová melegen tüz 
le a delelőre jutott égi nap sugaraiva\. Kellen szorgalmatos
kodnak a ház körül: egy Márta nevü asszony és annak test· 
vére, Mária. Az országu t távolabbi pontján a messziség szür· 

• F.:llTlondvtl 6 !lomOf9d~il~nlmár!ol'!i lel~ész~öri ~yülé8en , 
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. késél/éból emberi alakok válnak ki és lesznek nagyobbakká. 
amint közelebb és közelebb jönnek. Márla mindegyre felpiHant 

. munkájából. mintha várna valakit. Mária valami sóvárgással 
tele éneket dudol munkájához. mialalt a kis csapal egészen 
közel érkezik •.. Választott tanilványaLval jön a Mesler. a ná
záreti Jézus. Ismerós már előtte a ház. a kerl s aszivesség. 
amellyel itt mindig fogadták. Az ének szivárgó hangja is hivo
gat ja_ Benyit hát. hogy egy kissé megpihenjen az ul fáradalmai 
után. Márta boldog örömmel siet eléje. hogy hajlékába vezesS"e. 
Tele van kedves jósággal. sok kérdéssel s igy érnek be a kis 
házikó ba. ahol Mária veszi át Márta szerepél. Mini mágnes 
kőzelében levő inga. ugy fordu l Mária egész szivével. egész 
lelkületével Jézus felé. Márta pedig ez alalt a vendéglátás 
egyéb teendő ivel .zorgoskodik. Szivesen teszi. d e azérl mégis 
van valami bántódása : miért nem megy Mária is segiteni ? Idő
sebb is lévén. szóiolI azért eképpen : .Uram. nincs-e arra gon
dod. hogy az én testvérem magamra hagyott engem. hogy 
szolgáljak? Mondjad azért. hogy segilsen nékem ." 

Amikor Márta felteszi a kérdést. minden fi gyelmünkkel 
Jézus felé fordulunk . Vajjon mi lesz az ő válasza. mert attól 

• 

függ ennek az egész történetnek jelentősége _ mélysége és ereje. 
Hiszen mindakettő szivesen fogadta Jézust s ha csak a kü lső 

körülményeket nézzük. Márta volt a z odaadóbb. O vol t foglala· 
tos a szün telen való szolgálatban. Szinte várjuk . hogy a Me~
ter szeliden szóljon Máriához : .I~gy segitségére a te testvé
rednek te is Mária r Am ez csak a mi megoldásunk. a mi 
elképzelésünk s ez nem egyszer szárnyaszege tt. önző és kics i
nyes. Jézus azonba n most is olyan feleletet ad . hogy azon a 
lelkünk megn yugszik s egy igazsággal ismé t töb bet tudunk . 
Felelvén pedig Jézus. mondá: .Márta. Má rla . szorgalmas vagy 
és sokra igyekszel. de egy a szükséges dolog s Mária a jobbik 
részt választa lta. amely e l nem vétetik tőle.· Szavaiból a szor
galom elismerése csendül ki Mártáva l kapcsolatba n. majd meg
védelmezi Máriá t. ső t . mintegy vissza ford it ja a váda t. am id őn 
a Márla szorgalma fölé emeli a Mária figyelm ét. a mellyel hall
gatta az ö szavait. 

Mondoll-e még va la mit Jézus? Mennyi ideig tartózkodott 
e kedves hajlékban ? Erről nem ir az evangelista . De nincs is 
szükség reá. mert a történet, igy a hogy van, a mi lelkünk szá
má ra egy befejezell egész s mélyen a szivünkbe irja komoly 
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figye lmezteteset : az életnek vannak áldott alkolmai. amikor 
örö k emberi ce ljaink. legszentebb vágyaink és álmaink betelj e
sü lese felé mintegy Iste ntől vezerelve óriásit haladhatu nk e lőre . 
Egye tlenegy a lkalom nak az elmulasztása is vegzetes lehet éle
tünkre nezve. A boldogságot zárhatnók a' szivünkbe. rejlett tit
kok megfejtői. a mindennapi életnek mindig vidám és megelé
gede ll munkásai lehetnénk. ha ezeket az áldott alkalmeka t el 
nem sza lasztanók Márta kent. hanem magunkhoz ölelnök. mint 
Mári a. 

Mert Má rla egyet látott a legfontosabbnak akkor is. am i
kor az Életnek fejedelme volt őnála : a lehető leggondosabba n 
kiszolgálni s kedvessé tenni számára az olltartózkodásnak 
minden pillana tá\. A vendéget szivesen látó asszonynak ked
vességevel és szorgalmával igyekezeIt szerény hajlekuknak 
emlékét a Jézus szivébe vésni . Márta számára Jézus csak egy 
látogató volt, aki most még olt van, de nemsokára tovább in
dul s talán vissza sem ter többe sohasem I Nein lehet azt 
mondani. hogy Márta helytelenül cse lekedeIt s ne akart volna 
jót tenni . Ám a jónak is fokozata i vannak s az nyeri meg az . 
elete\. a ki minden alkalommal a jobbik részt választja. 

Kedves Afiai I Az élet naponta hozza előnkbe a k.érdése
ket, a talányokat. Utunk nem nyilegyenesen vezet céljaink felé. 
Sokszor érkeZünk keresztuthoz, amikor teljes határozoltsággal 
kell eldöntenünk, hogy merre akarunk haladni. Az egyik ut 
simának mutatkozik , a másik göröngyös. vagy tövises. A har
madik széles és sokan járnak rajta. A negyedik keskeny s a 
kevesek csak ösvényt vertek rajta. Vajjon melyiken induljon 
el az embernek a fia, hogy céljához elérkezzék ? A helyes vá
lasztás mennyire megkönnyitheti utunkat s viszont mennyi 
veszély jöhet életünkre. ha helytelenül választunk I 

• 
Felismerni a helyzet követelményeit, felhasználni az alkal-

mak lehetősegeit. meglátni a célt, még mig el6Ue vagyunk, 
lelkünk kincseit gyarapitani, mig óránk le nem jár, olyan fel
adatok, melyeket csak teljes odaadással lehet javunkra for
ditani. 

Mig gyermekek vagyunk, a gondtalan játék, a ragaszkodó 
szeretet, a nagy bizalom és a természetesség azok, amik jelle
meznek . Egyszer azonban lekopnak a gyerek-cipők lábainkról 
s akkor az életre való készülődés nagy iskolájában kell képez
nünk magunkat, tudván. hogy amit ill elmulasztunk, szinte pó-
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tolhatatlan. Majd felnőttekké érlel nem csak az idő . hanem ft 

küzdelem. a megpróbáltatás. veszteség és csapás. csalódás és 
hiábavalóság. igen sokszor a magunk kárén való ok ulás s 
mindezek együttesen érlelik meg bennünk a ma meggyőződé
~ünket. hogy az ember csak akkor válik igazán éretté. amikor 
habozás nélkül tudja mindig a jobbik részt választani. 

Kedves Testvérem. végig küzdheted az eleted ugy. hogy 
megállásod ne is legyen. Holtfáradta n is kinozha tod a tesiedet. 
hogy még vasárnap se legyen pihenésed. jusson azonba n 
eszedbe; egyszer lealkonyul a te élelednek is s az esli szám
adásnál hiába mentegeled magad ilyképpen ; .. csak a hajlék o
mat szedlern rendbe. csak elmaradi járnivalóimal fuikosia m be 
az Urnak napján." Lelkeddel Isten e löli fogsz állani üresen s 
felzokoghalsz bánaiodban. hogy egész é leledben egyebel sem 
lettél. mini a sajál lelkeddel ellenségeskedtél ! Mennyi a lka lom 
jöl! hozzád. hogy lelkedben megszenlelödj s le azoka l észre 
nem velted fásult közönyödben. 

Amikor vasárnap megkondul a harangszó. neked is szól. 
hozzád is elmegy. bekopogtat szived ajtaján és ugy hivoga l ; 
III az alkalom. hogy megpihenj, hogy lelkedbe szállj . hogy 
imádkozzál. hogy lerakd a sok go ndol. kereszte t s e melkedj 
lélekben a tiszlaságok. a szépségek. az eszménye k. a lökéletes 
harmonia felé; lsten felé I . . , Hogy te is leülj Jézus lá baihoz 
akkor. amikor 011 van tenálad s ne legyen semmi más egyéb 
dolgod, csak öl hallgasd és csak öt fogadd szived be . Mert a 
Mesler sem marad mindig a le házadba n; elszalad na k az 
alkalmak . .. , el az é leled is egyszer s milyen nagy lesz a te 
szomoruságod. ha le lkedben csak a Mártáknak mondolI elis
merés marad meg; .. Szorgalmas vagy és sokra igyekszel. de 
e~y a szükséges dolog és Mária a jobbik részi vá lasziolIa , 
me ly el nem vélelik lőle . " . 

Mária élelében a Jézussal való találkozás az az á ldolI 
alkalom volt. amelyre boidog sejtésekkel régóta vá ri . Szivében 
az álmok egy gyönyörü dallammá váltak, min i a mikor művész 
veszi kezébe a néma hegedüt. Az ö szá má ra nem csa k egy 
látogató volt Jezus, hanem egy örök vendég, a ki az ö é le lé bö l 
többé már el nem t~vozha t i k Odaült la ba ihoz és ugy ha llga tta 
szavalt. Boldogna k erezle magá t Olya n boldo ' n k . t . . , . . g a , rn ln meg 
sohasem. Mmtha mar nem is ezen a foldön le li I I 

I h l 
'. vo na. la nem 

va a o messze, ahova eddig csak az ének sza' . I I 
~ rn ya lva eme ~ 
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I<cdhele lt rel. Az ö lelke csak mo.1 nyil! meg, mini vilá~bimbó 
áldásos esöre s me lengelö napsugárra. Vagy olya n vol!, mint 
egy negá liv lemez . amelyen semmi sem láthalo addig, amig 
hozzá nem értö kezek lálhalóvá nem leszik . Jézus megjelené
seve l egy uj világ köszönlöl! be hozzá s emez uj világ szép
ségeiben gyönyörködni ül! le a Jézus lábaihoz. 

Tesivéreim I Vannak nagy lalálkozások az emberi életben, 
me lye k. mint egy-egy égi tünemény, ugy ragyogják be élet
ulunk a t. Van ugy. hogy nagy világürben két csillag lalálkozik 
s rényes csóvá t hagyva mag uk ulán , zuhannak le valahová a 
végtelenségbe, berejezve élelüket egy nagy fellobbanásban. 

Vannak la lálkozások, amikor. két erős ellenfél méri össze 
e rejét s hol az egyik megsemmisülten marad a küzdő téren. 

De vannak !alálkozások, boldog !alálkozások, amikor 
mindké! fél az együl!érzés szent lángjában lobog fel. vagy a 

• 

boldog megnyugvás érzetében pihen meg. Igy lobban fel az 
anyag. ha a !üz forrásával érintkezik s igy nyuszi k meg a viz
csepp. a mikor hosszú út után a vég!elen tenger karjaiba ér
kezik . 

Egy á ldol! , bolgogiló fellobbanás tüzesitel!e meg Máriának 
" lelkét is a Jézussal való találkozás órájában s ez a csöndes 
megnyugvás szállol! a lelkére, mint esthajnal a fáradt földre . 
Elfelejtkezel! a házi teendőkről. el a földi világ gondjairól s 
minden egyéb lényegtelenné lel! számára, csak ez az egy kö
löl!e le : Jézus mellett lehessen, szavait hallgathassa, hiszen 
ugy még' senki sem beszélt hozzá ... , Lelkét kitárhassa, hogy 
oda szálljon be, oda költözzék le a mennyeknek országa édes 
nyugalmával, csöndes békéjével ... És aZ eltávozó Jézus már 
nem ugy hogy!a ol!, mint aki csak te&ti szemeivel lát. Lelki 
szemei megnyiltak s egyszerre más lel! körülöl!e a világ, az 
élet. Mintha szépséges szép szinben ragyogal! volna körülötte 
minden ... Mintha ujjászületett volna egy halódó éle!ból a lé
lek világának örökkévalóságába. 

Kedves Afiai I Napjainkban, amikor tanui lehetünk az 
egész emberi világ szellemi átalakulásának, amikor nemzeti 
Iéi ünk és családi boldogságunk rügg attól, hogy milyen vége 
lesz annak a minden erőt igénybe vevő harcnak, amelyben 
mi is részt veszünk, nem lényeglelen, hogy milyen lelki adott
ságokkal és milyen eszmékkel rendelkezünk. Lehelünk Mária
ként szorgalmatoskodó nép s fizikai teljesitményeink felett mél-

, 

, 
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tán hangozhalik a Jézusi elismerés: .. Szorgalmas vagy és 
sokra 'igyekszel," de ha nem tudunk Máriaként leülni Jézus 
lábaihoz, vagyis ha nem találunk alkalmat arra, hogy az 
evangélium szellemének érintésére lelki szemeink is megnyilja
nak, nem tapasztalhatjuk meg azt a szép és boldog életet, 
amelyre pedig oly nagyon vágyakozunk. 

A most folyó háboruból láthatjuk, hogy nem a számbeli 
és anyagbeli fölény győz, hanem a léleknek a fölénye I S ezzel 
kapcsolatban időszerü feltenni a kérdést, hogy itthon mit te
szünk mi? Mintha lelki vakságban végeznők egyébként fontos 
munkánkat I Nincsenek alkalmaink. amikor lelkünk találkoz
hatnék az isteni lélek gyujtó szikrájával s ezért meglátások 
nélkül csak máról holnapra élünk. Sokszor az a gondolatom
hogy olyan a mi életünk. mint amaz oltványé, amelynek nemes 
ágát letörle a vihar s az alulról jövő vad hajtásokból jó gyü, 
mölcsöt várni nem lehel. . 

Kedves Afiai I Amint két édes testvér volt Márla és Mária , 
ugy kell a mi életünkben is vezérelvvé legyen e keltő: a szor
galom és a lelki elmélyülés. A szorgalom, a munka csak az a 
vad alany, amely egymagában jó gyümölcsöt nem terem . 
Eléggé látjuk ezt az istentelenek é letéből. 

Kell a léleknek az .elmélyülése I Kell az isteni dolgok 
titkaiban elmélyülő léleknek a meglátása, a világossága s az 
ebből.a fé~yből eredő evangéliumi munka , hogy nyomában 
megs~ulessek . . az a jobb kor és az a boldogabb magyar jö
vendo, amelyert most küzdünk testtel és lélekke l f I . . I h ' egyverre 
e~ verre, '., o~y _azt megszerezve, örökre megta rlsuk s el ne 
vetessek lobbe tolünk sohasem I Ámen. 

Lókod, 1942. julius 19. 

• 

Nagy Sándor, 
lelkész . 

• 



Az ember. 
(Közönseges egyházi beszéd), 

A fopige: Zsolt. 8: 5 ... Micsoda az ember. hogy megemlé
kezel róla ? És 6Z embernek fia , hogy gondod 
va n rea ?" . 

A iste ni alkotás nagyszerüségél semmi sem igazolja fén ye
sebben, mint maga az ember. Nincsen olyan tökeletes ge pe
zete a technikának, mint az emberi test. Nincsen ot yan csodá-
latos alkotó képessége a természei világnak. mint két karunk 
ereje. Nincsen olyan tündöklő csillag az égen , mint két szemünk 
fénye. Nincsen olyan elbüvölő szépsége a tavasznak, mint egy 
boldogságat sugárzó. mosolygós emberi arc, Nincsen olyan 
kristálytiszta harmatcseppje az ébredő mezőnek, mint egy 
őszinte fájdalom fakasztotta könnycsepp. És nincsen olyan 
varázslatos muzsikája a természetnek, mint mikor a szeretet 
összha ngzatos melodiáját játsza az emberi 'élet orgonáján 

A teremtés önmagában csak félig befejezett isteni mú. 
, 

Ehh ez kapcsolódik még a megtarlás és ennek folyamán az 
álla ndó tökéletesitéu Szükséges-e felsorolnom azokat a kézzel· 
fogható élelmozzana lokal. amelyek a legelvakultabb emberne k 
is hiven megmagyarázzák, hogy van gondviselés és megtartás. 
Egy arany kalászba szökkent buzamező, egy ébredő hajnal. 
egy felgyógyult beteg, egy megvigasztalódott sziv, egyszóval 
az életnek minden egyes mozzanata a legszelidebb imádságtól 
a legelvadultabb háboruig mind az isteni megtarlás mellett 
bizonyit. 

• 

,Ez a meglartó és tökéletesitő gondviselés az emberrel, 
mint a legérlékesebb isteni alkotással szemben, különösképpen 
nyilvánul meg. Erről tesz b'izonyságot a zsoltáriró is alapigénk 
szavaiban : "Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla 7" 
Mint egy félig érett gyümölcs a fán, a zsoltáriró Jeikén is ott 
csüngött egy kérdés, amire nem tudott kielégitő választ adni. 
Látta és tapasztalta az ember felsőbb rendüségét a világ teremt
ményeivei szemben; hitte, hogy az ember különös viszony
nan van az alkotó Istennel; sejtette, hogy lsten ezt a nagyszerü 
lenyt valami nagyelhivatással bizta meg, csak azt nem tudta, 
hogy mindez miért van? Kinek tartja es mire hivta el lsten az 

---- :-V-·· 'h ;ll n._ 



• 

• 

78 

emberi? Amil a zsolláriró csak sejtell. 8z1 probáljuk mi mc~-
. keresni. Kérde,zzük hál mi is önmagunktól. kicsoda az ember? 

"Az ember lelkes állal." .. Az ember a -vil ág csodája." .. Az 
ember lársas lény." Még sok ilyen szállóigévé váll mondásl 
sorolpalnánk fel. amely ~ind arra törekszik. hogy az e mberi 
halározza meg egy mondalban. Számlalan sok bölcs, ludós 
fürkészte az emberi, igyekezell eme csodálalos lényt megismerni, 
oszlályokba so,-olni lermészele. faja. leslalka la , lé lekalka ta sze
rinl. A közép~~i bölcsek négy nagy cS9porlba sorollá k az 
embert, az ujkoriak még többe. Aszlrológusok a menn yboll 
csillagzala szerint. orvosok a csontrendszer a lapjá n. Politikusok 
a világnézeti meggyőződést lekintik válaszvonalnak. társada lom-

• kuta lók a származást nézik. Osztályozzák az em bert : ez ger-
mán. ez lalin. az mongo l. a maz meg szláv. Oszlályozzák az 
embert száz meg száz formában. töménlelen fe lfogás szerint. 

~, - Mégis minden esetben egy a lényeg: az ember a világ ura. 
a két lábon járÓ gondolkozó. aiko ini . rombolni ludó öntudalos 
lény, akii a mindenható Uristen arra hivo l! e l. hogy le lkének 
erejével uralja a földe t és a doltságaihoz mérten közelebb és 
közelebb jusson végső cé'lj á hoz, a tökéletességhez... Gon
dolkozzunk csak egy kicsi l mélyebbe n : kérdez" k,e llaJaha 
önmagunktól. mi is az embe,? Már maga ez a szó szinte idege
nül hallszik. a mikor fü gge tlenül környeze t ün ktő l . csöndesen 
ejtjük ki . Először valami ismerős arc ködlik fe l előllünk. de 
aztán hamar visszazökk enünk a mindennapi é le i kerékvógá
sába és szinte mosolyogva felelü nk : .. Ember vagyok én. ember 
az én barátom, ember voll Napoleon. Mályás király. emberei< 
tömege vesz körül engemet ... Ember-ember. vonjuk meg vá l
lunkat felüle tesen és azt hisszük . hogy ezzel a gondola lia I már 
végeztünk is. Pedig ha egyszer is juloll esz ünkbe. nem olyan 
könnyen szabadulunk t őle . Amint ismét e lőnkbe bukka n ez a 
furcsa szó. felfigyelünk és szinle önkénte lenül is gy üjlji,ik az 

<. ember foga lom anyagát. egismerjük mi az em beri és az em
bertelen. Megtudjuk. hogy vannak emberi jogok. van emberi 
szabadság és szeretet. De mindez kevés "hhoz. hogy szive 
gyökeréig megismerjük az embert. . Meg kell ta nulnunk a?, em-

• ber legszebb nevét. a melyne! soha nagyszerübbet. lisz lábba!. 
célmutalóbbal nem adlak és nem is fognak adni az embernek. 

r Ez a név pedig : lsten guerme~e. V ajjon megludjuk-e érezni 
ennek a szónak erkölcsi sulyál ? Vajjon megtudjuk-e " r~zni 
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mennyivel közelebb hozza ez a meleg szó az embert az Isten
hez? l;a mos t 
azt :'-C;'; . nem jól rd ezted, a 
eZ: !,ine" kellene lennie Oz embernek 7" Itt már elakadunk. 
nem tudunk, vagy éppen nem vagyunk hajlandók felelni, mert 
htl őszin t é k akarunk lenn i, igy válaszolunk: ,,6, az ember 
minden e nagy világo n, csak ép pen az nem, aminek kellene 
lennie . Az ember önző, ha talo mra vágyó és mégis véges esendő . , 
Képtelen egyedül él ni és mégis kiirta ná környezetét. Tudja , 
hogy csak együ tt képes a lkotni és mégis 'Zéthuz. Meggyőző

dött a rról, hogy jóságga l, szere tettel, egyetértéssel mindent el 
lehet érni és ennek ellenére a legritkább esetben fordul a sze
retet törvényéhez. Az t is megta nulta , hogy ha gondviselő, Atyát 
lá t az Istenben és vágyait néha imába önti megenyhül , meg
vigaszta lódik és mégis olya n ritkán kulcsalja . imára a kezeit. 
Tudja és hiszi, hogy ha testvért lát az emberben, a béke, a 
közös al kotás és ennek nyo má ban fakad ó áldás valóban 
na ggyá, ha ta lmassá, a föld urává emelné, és mégsem teszi . .. 
nem te&zi, mert ember. 

Sajnos, vannak keresztények, akik ezt a gondolatot a 
vég le tek ig fokozva, az embert va lami menthetetlenül megrom_ 
lott, piszkos bünökben fetre ngő, gyáva te remtménynek tartják, 
aki t az Uristen csak aZ ingye n elfolyt Krisztus·vér árán ment 
meg a szörnyű pusztulástól. Az embert, a világegyetem legna
gyobb értékét, egye nlővé tették a bünnel, a kárhazallal és ezt 
a nevet gyengeségeik magya rázatára használják. De nemcsak 
bizonyos keresztény- felekezetek, hanem még mi is sokszor 
használiuk az ember nevét hibá ink magya rázatára} Valaki 
hibát követ el : ő is ember. Barátunk tévedett : tévedm emberi 
dolog. És ugyebár milyen furcsa , hogy az ember ezt a. 
nevét néhe gógöse n, büszkén használja, hivatkozik rá, jogokat 
formál belóle és aztán egyet fordit a kockán, lebecsüli, leki
csin yli, a mikor hibáit kell megmagyarázhatóvá tennie. Hány 
sulyos bünt könyveltek már el ezzel a megjegyzéssel: emberi 
dolog. És ez igy van, Ez milliók na k közös büne, ennek való
szcrüségében senki sem kételkedik. Sót vannak sokan, akik az 
emb ri gya rlóságol élesre kihegyezve, az é letet tragikus gyász
meneinek. " föld el siralomháznak s benne az embert halálra 
itéll rabnak, vagy isleni szeszélye k jálékának lekintik, akit a 
terem tő Uristcn is cs~k sajnálni lud . lIyen hangnemben szólal 
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meg az Ember Tragédiéjénak irója is, amidőn azt mondja: 

.. Miért is kezdlem az emberrel nagYot, 
Ki sárból. napsugárból összegyurva 
Tudásra kicsiny és vaksáBra oly nagy," 

, Ez a költői tulzás valóban szép, tragédiába illő, de az 
lsten igaz lényével nem éppen összeegyeztethető, mert a töké
letes lsten nem bánhat ja meg cselekedeteit. Különben nekünk 
I,mitáriusoknak nincs is u. n. ember tragédiánk, mert mi hisz
szül!, hogy az em beriségnek minden nagy bukása csak figyel
meztető jel arra, hogy hogyan járjon a tökéletességre vezetö 
uton. Az ember isteni mértékkel mérve valóban kicsiny. gyarló, 
bünös, de ez a gyarlósága, kicsinyessége és bünös volta ön
magában véve még nem tragédia, még nem végzetszerüség. 
nem helyrehozhatatlan égbekiáltó, vagy a pokol mélységes 
fenekére sülyesztő kárhozat, hanem az élet utain rárakódott 
por, amit magáról letud rázni; a küzdelmek sulya alalt kiizzadl 
méreg. amit le tud törülni ; a "sátán" által husába lövelt nyil
vessző, amit ki tud huzni; a felebaráti szeretet hiánya , amit 
még utána tud pótolni; az el nem mondott imá,dság, amit még 
ajkai el tudnak rebegni. .. Hiszen még nem késő, a jóságos , 
lsten szeretettel öleli magához a későn érkező tékozló fiukat is. , 

Azt szokták mondani, hogy amiképpen nincsen egy és 
ugyanazon fának két egyforma levele, ugya világon sincs két 
tökéletesen egyforma ember. Amig az egyik az élet javaiban 
duskál, addig a másik koldult kenyerét könnyeivel áztat ja ; 
amig az egyik ép egészségnek örvend, addig a másik a halál 
kapuját döngeti; amig az egyik a szabadság levegőjét szivja, 
addig a másik rabláncokat csörget. Es vajjon mi lenne, ha az 
emberek egymásban csak külömbségeket látnának, ha hiá
nyozna .a lelkekből a testvéri öntudat, ha Senkisem értené 
meg, hogy mindnyfijan egy Atyának vagyunk a gyermekei . 
Ennek a testvéri együvétarlozásnak a megélése ugy összefog 
bennünket, mint a fa lombjának ezerféle leveleit a közös törzs. 
a közös gyökérzet, vagy mint a családban az apa az ő gyer
mekeit, kik bármennyire is külömböznek egymástól, végered
ményben mégis ~sak egy vér folyik bennük, egy törzsnek a 
hajtásai, egy akaratnak a megtestesitöi. A gyermeki hüség lé
nyege az atyai szeretet és akarat felismerésében és munkálá
sában áll. Ilyen értelemben a gyermek nemcsa k lé llen szem-
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l é l őj e az a tya önké nyeskedő munkájának, nemcsak gyáva 
eszköze egy felsőbbrendű hatalomnak, vakvezetetlje egy isme
re tlen Is tenn ek, hanem munkatársa a mennyei Atyának, akinek 
a kara tá t szentnek és tökéletesnek ismerve fel, küzd egy esz
ményi, egy az lsten akaratával. összhangban álló földi élet 
kialakitásáérl, amely életet Jézus- ezzel a szóval jelölt meg ' 
Js/enországa. Ezt az Istenországát Jézus nem · egy dante-i para
dicsomnak, nem egy krisztusi monarchiának rajzolta meg, ha
nem egy olyan társadalmi állapotnak, amelyben az em'ber 
rátalál elveszett önmagára, felismeri önmaga értékét és nagy
szerü hivatását: Js/ennek gyermeke és munkatársa lenni. Az 
egyik hivatás kötelez engedelmességre és feltétlen bizalomra. 
A másik cselekvő magatartásra és a társadalmi jóllét munká
lásában való részvételre. Ha ezt a két nagy és fönséges elhi
vatást felváltjuk az élet aprópénzére, azt jelenti, hogy szikla
szilárdan bizva Istenben és önmagunk istenadta erejében 
vállaljuk készséggel azt a szerepet, mi az élet szinpadán reánk • hárul. Ha ez a cselekvő magatartás hiányzik belőlünk , akkor 
hiába való minden émberi öntudat, hiába minden önértékelés, 
hiába minden tulzott optimizmus. mert ha a bennünk megta
lált isteni erőket féltő irigységgel elássuk, mint rest szolga a 
tálentumot, akkor szörnyü hazugság a mi egész életünk. 

Vajjon mit fogunk felelni, ha lelkiismeretünk - ez a szi
goru biró - egyszer kérdőre von: "Mit tettél életeddel? Mire 
hdsználtad a neked adott erőket? Kiknek védelem az izmod? 
Kinek kenyér a jóságod? Kinek Iálószem az eszed? Mit épült 
belő led ez a szerencsétlen nép? Mit adtál a közösségnek? 
Lehetsz-e szikra a tűzből. mely hazád oltárán lobog? Lehetsz·e 
csepp a vizből, me ly hófehérre mos minden szennyes lelket? ... 
Ha nem ezt kell felelned ezekre a kérdésekre, ha ugy érzed, 
hogy nem voltál e nép szemének látása, karjának ereje, hitének 
biztonsága, akkor valóban megérdemled, hagy az emberi gyar
lóság vádjával illessenek, mert akkor megtagadod Istentől a 
munkaközösséget, akkor csak terméketlen fa vagy, melyet ki 
kell vágni és a tüzre dobni. Ha 'életed meddő föld, mely nem 
terem kalászt az éhezőnek, ha nem vagy csira, mely uj életet 
hajt, ha nem vagy rugó, mely a fejlődést előmozditja, akkor 
méltatlanul élvezed Istennek áldását és gondviselését. Én hi
szem erősen, sziklaszilárdan, hogy az ember természeténél 
fogva jó és ha megfelelő társadalmi életet teremt önmagának. 
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akkor képE's lesz önmagát lsten gyermekéve és munkatársává . 
a hirsadalmal pedig Islenországává a la kitani . A mai vililg 
küzdelem is ezl igazolja . 

Il yen éle l- és emberszemlélel birtokába n az élei se m tra 
gédia. legfeljebb csak dráma , melyel az e mber és a vi lág jál
szanak meg és amelynek bonyoda lmas cselekménye az Isten 
által vezérelt ember javára oldódik meg. 

Kicsoda az ember ? lit van ez az évezred es kérd és. 
Testvérem, ludsz·e felelni rá ? Gondolkozzál ! Ámen. 

Szó a végek ről. 

Gellért Imre, 
lll . é. teoloiJus. 

Alapige : ~. 66. 13. ..Minl rérfil. akit anyja vigasztalt 
akként vigaSZlallak titekel én , . . 

Oriási na pra forgólá bla jut esze mbe, a me lyet vona tró l 
lálta m va lamikor. Késó dé lutánra hajlolt a nap s eze rn yi napra
forgó a rc fordult nyuga t felé, a merre a nap elt ünt, minlha 
onnan várná ismét a felkelté t. 

Mostanában kélmillió napraforgó-léle k ford ult nyuga t fe lé, 
onnan várva csodá t : napfelkeltét. sza ba dságot. S a csoda el
jött. hozta magával a szabadulásI. ce min dn yáj un k számára. 
Sokan vagyunk, akik szomorua n haj tjuk le napra forgó fejün ke t, 
mert a mi szabadságunk még nem érkezett e l. De vann ő k 
közöttünk olyanok is, a kik ne mcsak le hajt ják a fejükel, ha ne m 
az ajkukat is szóra nyitják s ó jaj . ez a szó nem áldás azérl , 
hogy másfé lm illió testvér fel szabadult, hanem zokszó a zok 
elle n, akik nem voltak elég ügyesek és ne m tud ta k fe lsza ba
ditani minket is. Ezek nek szerelr.ék a szemébe nézn i most és 
mondani nekik egy pár öszinle. korholó és az lá n vigasz
taló szót. 

• 

Testvé reim t En huszonkét év a t,, 1t majdnem egész Erdélyi 
összejárta m. Huszonkét év a la tt nyitva tartottam a szememet 
és a szivemel s lá ttam es éreztem sok olyan dolgot. a minek 
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nCm u~y kelle ti volna törté nníe . "hogy törlénl. Lá ltam én olyan 
mligyBr munkásoka t. akik heti keresményüket elilták. meri nem 
Ilkflrlak Rzemoenézni a gondokkal. melyek körülvelték öket s 
inkAbb a mámor rózsaszin ködét választalták. amelyelfelejtelte 
ve lük az é le i nehézségeit és aztán lá ltam ugyanezeket másnap 
még nl)Ayobb kétségbeeséssel ébredezn i mámorukból. amikor 
lá llók cSA ládjuk re tténetes nyomorál. Láltam olyan elhelyezkedö 
[ju toloka t és idősebbeket is. kik azérl . hogy kenyerük fehérebb 
é8 puhóbb legye n. lelkiismeretfordulás nélkü l cseré lté k fe l 
meggyőződésük va llását idegen va llássa l. Lálta m olya n férfia
I'lit éR nöke t. a ki k idegen portá kon ke resté k a bo ldogságot. 
odahagyva csa lá djuk tü zhelyé t hűtle n ü l . hogya nn á l több le
Ilye n eze n a föld ön a boldogta la n magya r. Lá lta m olya n édes
anyóka t. a kik most zugo lódna k azért , me ri egye tle negy e mber 
ncm tud ta meg me nte ni mind a két mill iót. de a mikor a rról 
volt szó. hogy egyetle negy élelte l szaporitsák a magya rságot. 
a kkor visszakü ld ték azt az induló é le tké t oda . a honna n e l
indu lt ; Az lsten kebe lére. Megmondta a költő; .. Ugy beszéljen 
ki-ki magyarul. mintha imá dkozna . mintha a ra nya t. tömjént. 
mi rhá t hozna. És a ki k ö lt ő. az legyen kirá ly és pap és pró fé ta 
és soha más .. . " És lá tt a m papja it e nn ek a nép ne k. enn ek a 
nye lvne l,. ak ik ne m ugy vetté k ajkukra édes a nyj uk drága 
nye lvé t. mint az imá dságot. És lá lta m magyaroka t, a kik zugo
lódva hordoztá k az erd élyi sorsba n keresztjüke t a kk or. a mikor 
killIn t t6sképen ke lIe It vo lna viselniök azl. És mos ta ná ba n. 
8mi l,or immá r kétségessé vá lt . hogy mi is vissza ke rülünk oda . 
a hova olyn n naRyo n vágy tunk . Ó. há nyszor ha ll o tta m d zugo
lódÓs. az önzés szavá t megszóla ini a z ajka kon ; .. Ha mi fe l 
nem szabadulha tunk. inká bb se nki se sza ba duljon. " 

Ezol"ő l szeretné m megRérd ezni ; "Há t ne kt e k nem öröm 
az. hORY másfólmillió t es tvérrő l tevetté k a ra bság lá nca it ? Ti 
csak sajó t csa lódolI fá jda lma itoka t érzi le k s ne m jele nt számo
tolua vi~aszta lást az. hogy szüleite k sirja magya r föld leli ?" 
De 6Zt is szere tné m mCRkérdezni ; .. Há t 82 ne m julott esze
te kbe. hOílY a fe lsza badulást meg is keU érd e met ni 7" "Hogy 
" felszabadu lás juta lom. a ra bság pedig etkövele ll bünök és 
e lfekdclt er"nyek büntetése 'I . .. " 

Ne I,,\romo ljá lok " nn a k sze nt nevé t. a ki a nnyit fá radozo tt 
8z6rt , hOílY fete me lj., fl porból ezt a mega lázolt szegény ne m-
7.c lcl. Ne "zld8 Im fl~2á tok azoka t. a kiknek nappa l keserves 
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munka volt a kenyerük, éjjel gond volt a párnájuk ezért, hogy 
ennnyi eredményt is elérhessenek. Ne szidjatok senkit, hanem 
szálljatok magatokb" s ismerjétek el részeteket abból a ne~y 
hibából, amelynek következése mostani csalódásunk. MerI. ha 
mindnyáj an megtellétek volna csak a saját kötelessége teket, 
akkor mbst semmi szemrehányásra nem lenne ok. 

Az volt a baj napraforgó-testvéreim, hogy nyu ga tról vár
tuk a napfelkelté!, a szabadulásI. Pedig a világosságot, csek 
keletről leli volna szabad várni. Onnan. a hol mi lakunk. Nem 
kényelmesen másokra bizva mindent, hanem önmagunkat 
megváltani. 

De nem azért vagyok én itt. hogy ostorozzalak' titeket. 
Nem azért jöttünk ide mindannyian, hogyafelelI vitatkozzunk, 
mi volt a hiba és ki volt l'l hibás. Nem is azért, hogy romok 
felett siránkozzunk. Romok nincsenek, csak épülő házak van
nak . Egyik-másik ház felépült immár a tetejéig, a másik még 
csak az alapjá nál tarI. De IIZ lsten mindenüvé letelle a szeglet
köveI. ame lyre fellehet épiteni a háza l. Nem tudom, ismeritek-e 
azt a példázatot, amely szerint a félig telt pohár előll megállolI 
a pesszimis ta és az optimista. A pesszimista azt mondta : 
..Ime, egy féli g üres pohár." Az optimista pedig : "Ime, egy 
félig tele pohár." Testvéreim f Lássátok meg ti is a paharaI. 
Nem a félig üres, hanem a felig te le poharat, amelyben van 
még he ly a mi számunkra is. És higy je tek a .zegeletkőben, 
amelyre fel kell épülnie" háznak. . 

Ne higyjé tek, hogy üres szavakat beszélek, amelyek mö
göt t nincsen meggyőződés. Mi hisszük, hogy a pohár egészen 
meg fog telni és hiszünk abban a drága szegletkőben is, a me ly 
elég erős lesz ahoz, hogy fel épü ljön reá a ház. Es épen ezért 
nem megyünk el innen addig, am'ig szükség van reánk. Itt ma
radunk, amig lesz ill egy unitáriu s lélek, a melynek a nyuga l
mára vigyázni kell. 

Tudom, hogy sokan e lmennek innen. me rt e rősebb ben
nük a szabadság vágya, mint az illma redásé. Akik mennek, 
azoka t vezérelje a jó lsten_ Akik ill ma radnak, azok sirják ki 
most maguka t, hiszen ne héz és fájda lmas napok azok, ame
lyeket most á télünk . De azután. na pra forgó-testvéreim. emeljük 
fel lecsüggesztett fejü nke l. Forduljon "rra felé az a rcotok. 
a merre mi nézünk : fényl ő napunk. világos.ságu nk : az örökké
va ló egy lsten felé . Akik ilt ma radunk. é ljünk a magyar becsü-
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le lh ez és büszkeségh", mé ltó é lelel. Min de n körülmények 
közö ll, a ké r mi is kövelkezzék reánk, legye n a jelszavunk ez: 
magya rok maradunk . 

Va nn a k szavak, jelszók, a melye ke t há romszin selyme 
l e ngő lobogó na k röpi l magAS ba szelek szárnyán, büszkén. Van· 
na k olya nok, a melyekel kőszi klára vésnek, hogy el ne felejt
séi, a késő ulődok , hogy évezredek legye nek ta nu i. t:s va nna k 
olya nok, a melye ket lömegek torka . zug a végte lenbe bá loritó 
le lkesedésse l, vagy fe n yege lő morajlássa l. Mi ne m bizha tjuk 
jelszavunk a szélre , ne m himezheljük lobogók se lymére, nem 
véshe ljük a szirl kemén y fa lá ra . S mégis minde n jelszóná l 
maroda ndó bb, meri nem e mber csinálta. Meri a mi je lszavunk 
a véglelenben le li az Urna k egy tere mtő szavá ra . Pedig nin
csen más je lszavunk nekünk, mint fe ltörölI két munkás tenye
rünk I,é t nagy M· belü ve l EI középen. t:s nincs más kincsünk , 
csupán a re mény, s az önluda t. hogy e l nem veszhelünk. A 
ké t M· betü más t je lent nekünk, nem a ha lá lt, nem bús "Me
me ntó Mori"-t , de mindenkinek: "Magya r ma radok" s mind
nyáj unkna k "Magyarok Maradunk ", mindha lá lig magya rok, 
magyarok. Lassa nként - igaz - mi is megha lunk. De nyo· 
mu nkba uj nemzedéke k jönn ek s a tenyerükön már a szüle
téskor mag ukka l hozzák ezt a ké l be tül. S ne legyen szikla 
ezen a világo n bá r, melyre felvéshe ljük , hogy vagyunk . Ne 
legyen selyme l en gő lobogóna k, mit rá nk te ritnek, hogyha 
meg ha lunk. Csa k ő rizze a jelszót sok tenyér: mindörökk é 
Mallya ro k Ma ra dunk. Ámen. 

Nyitrainé Deák Berta, 

A kenyér, 

Szep volt minden. Az e rd ő zugo it, néma csendjében ma
dá r da ltól hangzol!. A mezö virágzolI, fölölle i1lalár bomlolI. 
A cse rmely cso bogolI, az erdő Iiikairói regéke t sullogoll. Min
de n· minden szé p voll, a hová néze l!. ahová tekintell a gyermek 
Jézus. A lerm észel minden szépsége 011 vibrá lt boldogságlól 
sugárzó szemén, mindaddig, mig onnan le nem ereszkedik B 

lélek mélyére , hogy 011 roglaljon ~elye!, lJ)inl egy kedves !,mlék, 

• 

-
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melyre édesen tekint alá a meglett férfi. gyermekkorának bű
bájos meséi re. legsubb élettörténetére . 

Életünk legszebb kora ez. Az öntudat I<omoly munkáival 
ki nem használt idő. rajta a kedvesség ezer bájával. 

Majd a sors gyaluval áll elő s lefaragja róla tündérvilá
gunk tarka képeit. a csalódás forgácsa hull lábaink alá. 

Emlékeinek szépségeit keresi a férfi Jézus is. s csak 
forgácsokra talál. 

Keresi azt az örömöt. jó kedvet. mely ez előtt nehány 
évvel ott szaladgált a föld felelt. s ő a gyermek gyönyörködött 
benne. Kereste azt a boldogságot. mely olt pihent a cedrus 
árnyékában s ő lihegő kebellel szaladt alája. Kereste azokat 
a mosolygó arcokat. - akkor mindenki mosolygott feléje -
sehol semmi a régi világból. 

Hová leltek? 
Keresi az okot. mely eltüntette. Kereste a földön, az embe

rek között. Mosolygós /Ucok helyeit verejtékest látott. kik egy
mást nem is látva. szántják sorba a hosszú barázdákat. 

Nezte a szeltől duzzadt vitorlás hajókat . ismerte már 
• 

utjokat. nemcsoda. ha vezetői annyira sápadtak. ezer veszé!y-
Iyel néznek farkas szemet. -

A gyermekkor lármája után , olyan erthetetlen e komoly 
hallga tás. megfeszült munka. 

Az emberek egymással alig beszélnek. beszédjük gya
korla érthetetlen suttogás. Ezekkel ő gyermekkorában egyült 
játszadozott. 

S amikor a pipa cs nyiini kezdelt, s a buzavirág égszinkek 
szirmával fel eje integetett. meglelte e tilok magymázatát. 

Mi az oka. hogya természet elvesztette szépségét. a föld 
költészetél. az ember gyermekkorának meséit. oka ennek 
a kenyér. mindnek a kenyér. 

Kenyérkeresetben izzad a világ. alatta roskad a föld. 
verejtékezik az ember. I 

Régi i dők á tk a most kivánja áldozatát leginkább hatal
mában lá tni : .. Arcod verejtékével egyed kenyered." Vissza csen
dül ez a régi időkbő l s minden lehulló verejték után gunyosan 
nevet. 

. S az em ber ezt tudj a. é rzi . Ez a z oka komolysá gának. 
fasult lelke ta rta lma tlanságána k ezen ke ll ene változta tnia. hogy 
boldog legye n ismét, vidám és mosolygó. hogy észreve hess~ 
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ismét .. nyiló virág iII .. tát s megérthesse a mada rak dalát. 
S amikor nehéz gondolatokba merülve hozzáfogott nagy 

munkája megoldásához. ime előtte is megjelenik a minden 
lelket kisértő sátán. a minden gongolatot lenyügözve tartó gO

nosz szellem. Hiszen ha a munkálkodók táborába áll, ha verej
ték cseppjei a barázdákra hullanak, meg lesz az eredmény, 
_amit a tekintet befoghat. minden az övé lehet: csak boruljon 
le s imádja a földet behálózó, a gondolatot beszövö urrá lett 
gonosz szellemet. 

Kisértö gondolatai a reszketésig kinozták. halántéka lük
tetett. már-már inogni kezdett. amikor agyáról iecseppent II 

megfeszitett gondolkozás izzadság cseppje, amelynek nyomá
ban megszületett az áldásos felelet: .. Nemcsak kenyérrel él az 
ember. hanem Istennek igéjével is." 

És e felelet elöl elmenekült a kisértö sátán, az átok sulya 
fötemelkedett, visszaszorult régi fészkébe, a nemesség gondo
la tát öltötte magára a munka. pihen öt tartott. s ilyenkor Isten
hez imádkozott. Ajka zsoltárokat énekelt. 

Nemcsak kenyérrel él az ember. E kijelentés egyesitette 
testi s lelki életünket. s magyarázza meg jek n helyzetünket. 
mikor mi munkánk g) ümölcsét annak mutatjuk fel. kitöl aján-
dékképen kaptuk. ' 

Kenyérért küzd ma is a világ, de mig a két kéz dolgozik, 
a két szem égfelé tekint, s mig az ember munkáján az ég 
mosolya pihen, addig jólesön ismételgetjük: nemcsak kenyérrel 
él bizony az em ber . .. 

Szép lesz ismét a föld, szép a.: ég, szép mindaz. ahová 
tekintünk. 

Ütö Lajos. 
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Jőjjetek énhozzám ... 
(KözönséBes egyházi beszéd,) 

Elmondv6 "Oxford Manchester College"·ben szónokleti gyakori talon angolul 
1928. március 14-én. 

Alapige : Máté XI. 28-29. "Jöjjetek énhozzám mindnyájan , 
ekik megfáradtatok és megterheltetlelek és én 
megnyugosztlak titeket. Vegyélek fel magatokra 
az én ígámat és tanuliátok meg tölem, hogy én 
szelid és alázatos szivú vagyok és nyugalmal 
laláltok ft li lelketeknek." 

Sokat vitatott kérdés. hogy vajjon nagy idők teremtenek·e 
nagy embereket. vagy forditva. Az az egy bizonyos azonban. 
hogya kettő között kétségtelen ös~zefüggés van. A nagyságnak 
meglátására. felismerésére azonban rendesen csak a későbbi 
kor képes. a jelen igen gYflkran vagy nem ismeri fel . vagy 
nem értékeli kellőképpen őket. Valahogy ugy van ez. mint mi· 
kur egy város utcáit járjuk s a házakkal szegélyezett térre van 
korlátozva tekintetünk; ha az egész egybehangzó képéről 
akarunk fogalmat alkotni. valamelyes a városon kivül álló ' 
domb", . vagy hegyre kell mennünk. honnan szélesebb a lát
határunk . 

Az emberiség életében a történelem képez ilyen magas
la tot. Jelen tekintélyek . hatalmasságok sokszor papirmasé 
létükre is CSillogó paloták nak látszanak. Aki azonban a törté
nelem próbatüzét kiállotta. sőt évszázadok vagy évezredek 
igazoltá k : az igazi nagyság. Sokszor óriási szenvedéseket kell 
jóakaratukért. meglátása ik ért viselniök azok részéről. akik életé
nek szebbé. jobbá tételéért munkálkodnak. Sokan elhajolnak 
eszméiktől . e lve iktől a rájuk nehezedő nyomás miatt. Sokan 
belevesznek a céltalannak látszó küzdelem-be. Azonban vannak 
olyanok is. akik ne m hajolnak meg a nehéz sorsban. kiknek 
lelk ében az isteni szikra kio lthatatlan lángga l ég. Ezek küzde· 
nek a sorssa l s éle tükkel sokszor ha tárköve l átlita nak az em
beriség történelmében. 

Ezek elölt nem a kadály. ha kirá lyi családból származnak. 
mint Buddha. föuriból mint Tolsloj; leleszi k a bibor-rongyot. 
ha eZ akadályuk, h0!l"y le lkük királyi palástját ölthessék m&-
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Bukra . Másoknál forditva törlénik. Al acsony sorsban születnek. 
egyszerü ács csa ládból . mint Jézus. bányász családból. mint 
Luther. vagy kis szappanfőző inasok voltak. mint Franklín 
Benjamin s sok keserű körülménnyel. megbélyegző elő ité lette l 
kell megküzdeniök. mig lelkükben érzett hivatásvágyukat meg
köze líthetik. A felülről való leereszkedés éppen olyan nehéz. 
mint a felemelkedés . Mindkettő erős hivatásérzete! s nagy lelki
erőt kiván . Sokan vesznek el a névtelenek között. mig kevés
nek s ikerül célját megvalósitani. A pályának kezdetél, e lső 
ind itó rugóit rendesen homály. vagy legenda födi. de kétség
te len. hogy az első benyomások. a szülői hajlék és arcok nagy 
szerepet Játszanak benne. 

Valahogy igy támadhatott Jézus lelkében is a hivatás 
é rze t. Talán már gyermekjátékaiban. álmaiban benne volt. 
Talán 011 az ácsmúhelyben felnőll emberek beszede. pana-

• 

szolkodása hagyott nyomot érzékeny gyermekieikében. Vagy 
később éles megfigyelése lállalla ' meg vele az óriási társadalmi 
osztálykülönbségeket. kora vallásos életének ürességet. Talán 
egy megrázó . vérlázitó jelenet lehetell az első inditó rugó. Talán 
ércsisa kos római katona verte véresre valamelyik védtelen 
honfitá rsát . vagy talán éppen testvérét; vagy a függetlenségért 
vivolI vérontó harcok hiábavalóságai tüntek fel eiölle komor 
kisérletkénl. Ezt soha meg nem tudhat juk ; 2000 év sürü sötét
sége visszaveri e pontról a világosságot kutató tekintet minden 
keresö sugarál. 

Előllünk csak a kész szellem, lélek·óriás van teljes fensé
gében. életének nagy programmjával, szent örökSégével, a mel
lékvonásokat e lmosta az idó áradata. 

Ez élethivatást. a ránkhagyott életörökséget, világtörténelmi 
alakjának örök nagyságát e szavakban látom összesüritve : 
" Jőjjetek énhozzdm mindnyájan, kik megfáradtatok és megter
heltettetek és én megnyugosztlak titekel. " Minden többi tanitása 
eszköz-részlet e nagy életcél megvalósitására . 

A kereszténység kétezredévéne.k történelme aszerint emel
kedik vagy sülye d ; aszerint áll hivatásától távol, vagy annak 
magaslatál:l. "milyen arányban tevékenységében, müködésében 
e Jézusi élethivatás benne foglaltatik. S hiszem, az egyház mai 
éle i· halál küzdelmében aszerint alakul ki jövendó sorsa, ameny
nyiben szenvedésekben, sanyargatásokban meggyötört népének 
e Jézusi nyugalmat megadhatja. vagy önmaga is tétlen szem-
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lé lóje vagy méM gya ra pilója lesz a sok l1 y()morusá~n "k . A 
melyik eRyház e Jézusi é le lprogra mol megérlve . eszmék világá
ból a gYflkorlati éleI lerére vihe li. mikénl Jézus. szóból elelté 
formálva. az lesz a jövő egyháza. Szá munkra ezé rt semmi 
esetre sem lehe t közö mbös ta rla lma. Lássuk tehát mi az a 
fáradság s ezzel szemben a Jézus á lta l adott megn!lugoás. 

Ha fá radtságról beszélünk. a nna k fogalma re ndesen kü
lönböző képek ala kj ában jelenik meg gondola lvil águnkba n. 
kinek-kinek életviszonya iból meri lelt ta paszta la ta i a lapján, 
Városi embernek szaladgálásba n. ka lkulá lásba n e lfá ra dt k" res
kedó ; porlepte. mesterségének nyo mait ruh ájá n. keze in vise l ő 
iparos. gyárakból kimerülten haza téró munkás. vagy ideges 
poros a ktá k. tornyosuló számoszlopok fe lé hajló sápadt hiva
ta lnok alakjába n. Ezek vágyódássa l s némi titkos irigységgel 
tekintenek adomboru mellkasu . napba rnito lt. kérgestenyerü 
fa lusi földmüvesre. ki ls ten szaba d ege a la lt . hús sze lló . virág
i!l a t s pacsirtaszó melle It llyüjti össze al áldást. Viszont a 
földmüves forró na psütésben. ó lmos ószi esőben na pestig ka
szálva . gyüjtve . szántva. amint esténként fáradta n ballag haza. 
sokszor gondol a városi .. ura kra ... akik a forró napo ka t á rn yé
kos szobá ba n töltik el s csak abia ilO n keresztül nézik jó me
leg ból az ólmos ószi esót. O az ilyen es té li haza té róben lá tj a 
megtestesülve a fáradtságot. A diákna k sok ta nul ás. ka toná na k 
hosszú menete lés. szin észnek a sok sze replés. lum polóna k a 
mulatás. sok tánc hozza a fá radtságot. Vajjon az ilye n é rte
lemben megfáradtaka t hivja magá hoz Jézus? Aligha csak eze
kel. Az ilyen-nemú fáradság megpihente tésére megadta a fe le
lete t. az emberi ta lálékonysá g és tapaszta la t. Hosszu mu nka 
után felcserélik kissé egymás é le tk örülm ényeit s megvan a 
megoldás. Egészséges tes tne\( nyugodt. csendes á lom pihenést 
ad. Felüdülésért városi ember fa lura megy. ha ezt nem te he ti. 
kertekben keresi a na pfényt. fri ss levegót. Testi munkás. fa lusi 
em~er. ha okosan osztja be. idejé t a csendes té li napokon. 
esteken családja körében. okos olvasmá nyokban igye kszik 
nyugalmat talá ln i. 

Va~ azonban ennél nagyobb fá radság. ne hezebb meg
terheltetes. melYIkre nem olya n könnyü nyuga lma t I t ' l . M' d a a 111 . 

10 annyian nemes célokk a l. nagye lha tározáso kk I ' d _ 
I k k' ... d k Ma m u un ne I II Joven őne. i papje löltek. hogyeloszlassuk a 
t\ldatl ansálIot• gyülöletet. közelebb hozzuk egyrne' I b • . S laz em er. 

-
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IerIvéreinkeI. A bánkodókat megvigasztaljuk, az eleseltet fel
emeljük s hitet adva a hitellenségben, nemes, szép életre 
példát adjunk . A tudós, hogy mikroszkopja segitségével feIku
tassa az élet ós titkait, az atomok összpfüggésének titokzatos 
erejét, uj vegyületeket állitson eló régi elemekból, amelyek 
leküzdjék az emberi életet megnyomoritó betegségekel. _ 

Platon államtanában tökéletesen megvan alkolva az 
idea lis állam képe. Bármely állam mintájául szolgálhatna, 
Egyellen nagy hibája van, ami ulánna még sok évszázadnak 
hibája volt, hogya nehéz baromi munkát egy megveteIt, 
lenézett társadalmi oszlályra, a rabszolgaságra hagyja. Kora 
azzal érvel: a rabszolgál hiába szabaditaná fel, a lest felszaba
ditása után a lélek csak az marad, ha egyszer annak szüle
tett, A kereszlénység századaiban megforditották ' a mondást, 
a lest lehet rab, a lélek ugyis szabad, S folyt tovább a rab
szolgaság, amig lehelett nyiltan, aztán titkos formában más 
cimek alatt, de hasonló lényegben. Az emberiség életében a 
fejlódés azonban örök, nagy szellemek, gondoikozók feltalálásai 
folytán a gépek veszik át rendre a rabszolgák szerepél. Von
tató, emeló erókre ma már nagyrészt ezeket alkalmazzák. Ma 
már nincsen szükség padhozláncolt gályarabokra, a gőz feszitó 
ereje röpiti a hajóI. Gulákhoz kőhordó százezrek hátan nem 
csattog az ostor, a modern épitésze! 'remekeihez emelődaru k 
viszik az "Ikatrészeket a magasba. S az emberiség jóllétéért 
gondolkozó agyak uj találmanyokon törik a fejüket; álmodozó 
profétai lelkek mélyén, felcsillámlik egy boldogabb idó képe, 
hogy lesz idó, amikor ezek segitségével eltünnek a nyomor
tanyák, nagyvárosok zsufolt tömeglakásai. az ember arcán 
felragyog' majd Istennek képmása · s emberséges munkával 
keresheti az élete tisztességes szinvonalán tartásához szüksé
gesekel. 

Ifju emberek, leányok nemes gondolatokkal vágyakkal 
tekintenek a jövendóbe. Ifju akarattal nagy lelkesedéssel dol
goznak érette. Vágyuk tiszta napfényes otthon, boldog családi 
kór, hol, mint hitvesek, szülók szivük szava szerint tölthetik be 
szent hivatásuk. 

Nemzetek féltve örzik óseiktól örökölt kincseiket: a becsü
letl, tisztesség hagyományait. Irodalmi, művészeti, közgazdasági 
örökségek szállanak apáról-liura. Az ósi dalban benne sir az 
ősi fájdalom. Népmesékben, tündérre~ékben csendes tél j est~-
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ken vissza lopódzik valami boldog üde hangulai az emberiség 
gyermekkorábó!. a nemzetek nagy napjaiból. Szines nepviselet 
sok szép pompájából felcsillan a képzelet. izlés, hagyomá ny 
nemes patinája s versenyre kelnek vele a nagy természe t eze r 
sZinpompájával. A festö ecset je. a szobrász vésöje megpróbáljA 
vászonra lopni. köbe fa ragni az isteni szikra egy-egy pazar 
megvillanásál. Mindenik abból a körból, amely nemzete é le té· 
vel legszorosabb összeköttetésben áll. Az a ngolnal, a tenge r, 
a hollandinak a csatorna , a magyarnak pipocsos. buzavirágos 
kalásztenl1er tulnyomó témája s örök versenyben igyekeznek 
minél szebbet, minél töké le tesebbe! alkotni. Mindnyájan igy 
óhajt juk. igy á lmodjuk ifjui lélekkel a jövendöl. az e letel. 

És aztán jön a kiábrándulás. a komor valóság. A pap 
mielött még pályájára kiléphetne. már nyakába zúdu lnak fl 
rossz akarat jeges hullámai. Keserü~n ke ll tapasztal nia . ho~y 
az embertestvériség öl~lö ereje hogyan örlódik fe l napi kis 
hitvitákban, üres formaisá gok ban. 

Ki górcsövén keresztül esztendók türelmének hösies el
szántságával figyelte a parányok életét. kutatta az atomok 
összefüggésének törvényét, a vegyületek titkai t. csalódoltan kell 
tapasztalnia. hogy az emberek nem gyógyitani. hanem sebezni 
és ölni akarnak. Ha lelke tudásszomját o lta ni . mindE'nnapi ke
nyerét megkeresni akarja. gyilkoló erejü mérges gázo ka t. még 
erösebb robbantó szereket kell feltalálnia. különben kenyerét. 
állását, kutató segédeszközeit veszti. Kutatásait sajá t e rejébö l 
nem folytathatja s az államok nak . a mai hatflimaknak e rre 
nincsen pénzük, mindezt felem észti az örök fegyverk ezés. 

Az emberi haladás uj munkaeszközeire. hajóra. vonatra. 
páncélt szerelnek. hogy golyóállóvá tegyék. repülögé peke t ~yil
koló szerszámokkal látják el s nem engedik. hogy oda-álljBnak 
engedelmes eszközként az emberiség sok rétegénel, modern 
rabszolga-sorsból való felszabad itói sorába. sót embermilliókat 
feszes katon asorban ezek rabszolga ivá igáznak. Közfürdök. 
egészs~ges , tis ~ta lakások . . az emberiség sok. sulyos be t~gsége it 
I-:kuzdo korhazak. orvosI kutató telepek helyett. az adó-ala
nyokból ki préselt véres milliókkal még ujabb kaszá ' k I 

- ' t ' k t d ' .., k rnya " . megerosl ese e. rotsovenye et. lüzaknákat épilcnck. 
F,ehér leányálmok folyöbalört lil io ml, énl sodródl1tlk lova a 

nallyvarosok szennyes árjában , Erős férfi a l, s ra lok b I b' kI -
k .. .. k '" e e Icsa a 

na az oro os, nap-napulani eoyha nou ku"zd I b fl ' 
Q q C C ll'! e s e 1er 

-
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n6p(ény~. csaléd i otthonok helyeit. kaveházak füstös levegőjé
ben. söUt kül városi utcasarkokon. a mozi rémdrámakal. vagy 
érzéki ponyvaSágokat aruló sötét légköreben foszladozik a 
tisztaság eszményiség fehér hópilléje. . 

Nemzetek örök értékeket termelö nemes versenyébe, köl. 
tészet. mü vésze t árnyas berkeibe belesüvit a haborusag. gyü
lölség orká na. Gránát zuzza szét félezredévek féltveörzött 
épité3zet i remekei !. durva elvadult indulatok törik. vágják ös.ze 
a mü vészi képeket. szobrokat. ha puszta kézzel nem megy. 
vasbollal. acél hurokkal próbálják. Félvad kelet i szines népeket 
hoznak ösi mü veltségek kulturtalajára. fegyverrel szereli k fel 
öket , po rkoláb ul á ll itják a börtönbezárt múvészet. tud omány 
" jtaja elé s mig világkonfe renciá kon fennhang~>n jajveszékelnek 
a fehé r faj veszedel méröl . az azt e1nyemi készülö szines né~ek 
millióiról. közbe n szemrebbenés nélkül nézik . hogy mint szö, e l
séqessük bü nte tlenü l gyalázzanak meg fehér asszonyokat. If á · 
nyo kal sajá l házukban. otthonukban . Ösi. virágzó kulturák 
elö l "árjá k el az életfeltélele ket. a napfényt s ahelyelt. hogy 
bekö töz ni igye keznének a fájó sebeke!. még uj abbakat szaggat
nak. S mi ndez történik tiz évvel a világháboru iskolájának 
fá jdalmas tanuságai után . 

Erezö szivvel ezt átérezni. látó szemekkel ezeket a képe
kel végigkisérni. söt szenvedöleg bennük bármilyen form á ban 
résztvenn i. ez az a nagy fáradság. teher. amely alatt szenve
döket Jézus sze lid hangon hivja : .. Jöjjetek énhozzám. kik meg
fáradtatok s megterhelte ttetek s én megnyugosztaJlak titeket". 

Sokan veth etik ellen . hogy Jézus nem foglalkozhatotl ilyen 
kérd ése kkel. mindez a modern világ uj problemája. AzonbilO 
é.n ha tározatl a n állitom . hogy foglalkozott. Ez az ember törté
nelmének örök nagy ké rdése. Országa. hol született. századokon 
k .. resztül világbirodalmak ütközöpontja. örökös csaták szintere. 
nemzete tüZt's vas az üllő és kalapács között. fájdalommal 
szikrázott az örök pörölycsapásokra. E véres örökség a fáj
da lmas jelennel szomoru valósággá olvadtak össze tudatában. 
E sulyos fá rasztó terhek alalt roskadva kereste fi megoldásI. 
A nép között já rva. annak szenvedéseit figyelve. a pusztában 
töpre ngve . kisértésekkel küzdve. nehéz lelkilusák közt kereste 
s mikor megta lálta. életét szentelte annak hirdetésére. megvaló
sitasara. Szeliden ~sendült meg hivogató szava: .. Jöjjetek én
hozzám. kik megfáradtatok s megterheltettet .. k s én megnyu-
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R'oszlallak lilekel. Vegyélek fel magalokra az én igám al s lanul· 
jálok meg lőlem, hogy én szelid és alázalos sziv ű vagyok s 
8yugalmal laláltok a li lelkeleknek," 

Ez volt a hossz3s lelkilusák eredménye , a jövendő uj 
világnézele, élelprogrammja, vallása, Elviselhelellennek lálszó 
lerhekkel voll elhalmo7.va nemzele, kora minden léren s hogy 
ezeknek roskaszió sulya enyhüljön, ujabb, végső erőfeszilésre 
öszlönzi őket. Nem a régi irányban , nem elég a vagyonnak, 
élelnek feláldozása, nem elégszik meg az eddigi harccal. ame
Iyel karddal. lesli erővel, bálorsággal vivlak meg, ennél nagyobb 
harcra, keményebb feladaira bizlal : önmagunkal kell legyőz
nünk, leigáznunk, Önmagunk önző vágyail, a boszúnak, harag
nak, évszázados gyülölségnek légióil, né ma, vagy beszélő 
ördögeil az Ő . igája alá hajtanunk. 

De mi az ő igája? A kereszlénység törié neImének eltelt 
két évezrede alatt számlalan alakban ke reslé k ezt egyesek és 
intézmények, részint hogy magukra veg yé k, részint hogy máso
kat még jobb"n leigázzanak vele, Világha talmi té nyező, ' kirá
lyokat, császárokat ajtajuk előtt várató egyház ti a rás fejévé lett 
az, aki a Jézusi igazság legfőbb keresőj <'nek vallottR magát 
Jézus nevében, de mikor hatalomra jutolt, mege légedett azzal, 
hogy mások nyakába jármozzon sulyos igáka t. 

Kelet pusztáiban, kopár, kietle n barl a ngokba n összeve
rődnek a kereszténység első szerzetese i a zza l a jelszóval, hogy 
felveszik Jézus igáját a maga igaz ala kjá ba n, le mondásban, 
nélkülözésben, örök nőtlenségben s elfejletté k, hogy ezáltal 
nemhogy a Jézusi igát vennék magukra , de még azt is e id 0-

bálták, amil eddig viseltek . Elfel ejletté k, hogy ez csak megfu. 
tás az élet igája elől. 

E két szélső véglet, a féktel e n ha ta lo m s a minde n ige
nyekről való lemondás között végle le n skál á ba n kuta tta k az 
emberek e Jézusi megnyugvás ulán s olyan kevesen vannak 
ak~k megta lálták s lerhük könnyebbedett vele , S keresik ma i ~ 
szamtalanon. ha nem is ezzel a jelszóval. nem is ezzel fl tu
d .. Ua l, de . ezzel a né ma vágyakozással. Szineveszlett éleire mé
nyek, derekbelörl ifju élelek, politikusok és á ll a mf ' r k k 

'1" b k d e r la , papo 
VI agI e m ere , lu ósok és ludatl anok há nyód k 'h l' 
h .. k . k ' I na VI a rver 

BJoroncs ent a et vég et között. 
Pedig , zavainak más érlelm el liszlább . . 

dh 
. h , magya razalol senk, 

ne m a al, mmt a ogy az ő ajkán csend "II k T u e meg : .. anul-
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játok meg én tölem , hogy én szelid és alázbtos szivű vagyok, " 
Ez az a bölcsek köve. búvös varázsige, amely után Genfben 
nemze tek, államok frakkos diplomatái kutatnak hosszu évek 
óta olyan nagy odaadással, hogyha nem volna olyan fájóan, 
elevenbe, szivbe, lélekbevágóan, könnyesen tragikus, a világ 
legmulatságosabb komédiája lenne. Nem az a kérdés tehát, 
hogy mérges gáz, tengeralaltjáró, vagy repülőgép-e a legvesze
delmesebb fegyver, amelyet ki kelJ küszöbölni"hanem az egész 
eddigi alapot meg kelJ vliJtoztatni, ha nem akarják, hogy az 
egész kárlyavárként összeomoljon. 

Az a biztos mérték pedig, amely a népek lelkét egy szin
vonaira helyezi, epitésre alkalmas talajjá teszi, csak Jézus igája. 
a szelidség, alázatosság, kölcsönös megertés lehet, 'mert egyéni 
tehetségben , hitben, anyanyelvben sohasem lesz egyenlő a 
világ. 

Nyugati nagy nemzetek fiai lássák meg a kissebb népek 
szenvedéseit. a szeretet szemüvegén keresztül s a nagyobb 
testvér szeretetével igyekezzenek megerléssel közeledni hozzá
jul<. Tünjön el az emberiseg szótárából a két megbélyegző, 
gyülölséget szitó szó: győző és legyőzött. Csak egy legyen he
lyettük: test ver I Lássa meg az angol, hogy szigetországának 
csak akkor lehet teljes boldogsága, ha a kontinens örömteljes 
tekinteteben lükröződik vissza annak sugara. Tanulja meg a 
francia, s a német évszázadok veres tandijából, hogy Islen 
nem azért vonta végig a földön a Rajna arany sávját, hogy 
vérrel fessék azt pirosra minden ötven esztendőben, hanem 
hogy a hiddai való átivelésében testvéri szorilásra találkozzanak 
a munkás kezek. Társadalmi oszlályok sulyos ellenteteibe, 
meddő okoskodásába, izzó gyülöletébe e Jezusi üde légkörből 
jőjjön friss, egészséges levegő, egymás-megértése, a Jézusi sze
Iidség s alázatosság jegyében. 

Mindez az eddiginél nagyobb akaratot, nagyobb erőfeszi
tést, fl régi szenvedélyek, évszázadok alalt mesterségesen kiter
melt gyülölet. kormányzás, iga .. Iá való hajtását jelenti. Ez 
nem hajlhaló végre a régi módszer szerint, mások Jeigázása 
által, mindenkinek önmagának kell végrehajtania, önmagában, 
önmaga számára. Nem is jelent a világból való visszavonu
lást, cselekvő helyeit nézői sorba való sülyedést, nem a tiszta 
eszmények Ieladá, át, hanem ennek az erőszaktól agyongyötör' 
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világnak szebbé, emberibbé formálását a szeretet, szelid ség, 
alázatosság Jézusi világossága mellett, 

Sokan mondják tudom, hogy hogyan kezdjük mi szürke, 
hétköznapi emberek, a mi szavunk csak kiáltó szó a pusztá
ban. Én azonban határozottan állitom, hogy nekünk kell kezde
nünk; az emberi haladás története igazoUa, hogy nagy fájának 
életerős hajtásai mind az őstalajban, a nép lelkében gyökerez
tek. Jézus onnan hivja el tanilványait s a kereszténység első 
gyülekezetei egyszerű munkás emberekből alakultak. 

Mindnyájunknak van egy kicsiny hatásköre. hol sze.vának 
sulya van. Mint család tagjai, szülők , testvérek, idősebbek, mint 
8 jövendő generáció lelki irányilói, ifjabbak, mint uj nemzedék 
munkás polgárai. Mindenki csak ebben a szük kis körben, 
családja, szomszédsága körében igyekezzék ezeket elv ből 
életté változtatni, a sok kis összetevő erő hatalmas erőd dé 
válik. , 

Élet hullámain, örökös viharok közt vergődő Testvéreim! 
A názáreti Jézus szava kétezer év óta hivogat csendesen, 
biztatóan, ezernyi-ezer szenvedéseinkben: "Jőjjetek énhozzám, 
kik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak 
titetekel. • Egyszerű, szerény, tiszta élete példájával az ő szere
tetének igáját ajánlva szól : "Tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelid és alázatos szivű vagyok s nyugalmat találtok a ti lel
ketekben." Annyi hamis próféta, kába jelszó után jertek, pró
báljuk már egyszer az ő utain járni. Ámen. -London. 1928. március 26-án . 
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Kövár; Jakab 
unitárius lelkészjelölt. 
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