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Jézus sir, oh népem, nézzd e drága könyet,
Melyet fájó szívből az Úr hullat érted!
Oh ha szenvedőt látsz, állj meg te is sirva,
A részvét az eget néked is megnyitja.

Ker. Hivek, Testvérek az Urban!
Egy szent czól és egy különös alkalom gyűjtött össze bennünket
ez évben is e helyen, szórványunknak ezen csendes házi istenitisztele
tén.*) A mi mai nap az embereket a gyülekezésre, társulásra és
egyesülésre birja, az rendszerint , anyagi érdek, földi haszon. Annál
tiszteletre méltóbb ezen mi évenkinti kisded gyülekezetünk, a melyet
mindenkor önzetlen, nemes és szent czél vezérel, nevezetesen: Istennek,
a legmagasabb szellemi lénynek tisztelete és imádása, magunknak
pedig nem anyagi, de szellemi épülése, gyarapodása.
Es a mi bennünket ezen szent czélra évenként összegyűjt és
még különösebben összetart, ez a ker. testvériességnek és az evang.
hitközösségnek érzete. Sokan a ker. vallás hátrányaképen említik, hogy
ebben különböző egyházak és kisebb felekezetek vannak. De másfelől
ezen tagoltságnak megvan azon erkölcsi haszna, hogy az egy nyájhoz
tartozók jobban ismerik, jobban szeretik, jobban érdeklik egymást.
Kisebb körben az összetartozás érzete, szeretet, részvét, barátság min
dig nagyobb. Míg oda künn a nagy világvásárban, a hol csak oly
ritkán köszönti ismerős az ismerőst, az egyes lélek hányszor áll egye
dül, elhagyottan, vigasztalan!
M i is tehát, különböző sorsú és különböző vidéken lakó tagjai
egyházunknak, ezen elszórtságunk mellett is összejöttünk, hogy egyfelől
kifejezést adjunk összetartozandóságiink érzetének, másfelől pedig
hogy lerójuk egyszersmind Isten iránt való tartozásunknak nagy
adóját.
Ha ismerősök, barátok és hittestvérek csak egy hosszú év után
köszöntik újra egymást, oh akkor annyit tudna mondani a szív, mert
hiszen egy esztendőnek annyi az öröme és annyi a bánata, melyet
*) Pelső-Rajk vidékén Böjtös János p. szt. lászlói lelkész úr buzgalma évek
kel ezelőtt egy ev. szórványkört teremtett, melynek rendes évi találkozója volt eddig
a Bakóék vendégszerető házánál tartott házi istenitisztelet. A rokonok óhajtására ez
évben a szerző tartotta ezen egyházi beszédet, mely mintegy igénytelen családi
emlékképen Bakó Gfyula úr szivességéből lát ez alakban napvilágot.
P. S.

egymással megosztani szeretnénk. Azt kérdem azért most, szent val
lásunk melyik parancsának tegyünk eleget: sirjunk-e a sírókkal, vagy
örüljünk-e az örülőkkel"? Üh az örömben könnyű társakat találni, de
nehéz a bánatban. Forduljunk azért a sírókhoz, annyival inkább, mert
azon szent leczkóben is, melyet az egyház a mai vasárnapra (Sz. H .
u. 10.) rendelt, Jézust, a legnagyobb szenvedőt, könyeiben találjuk, a
mint veszni tért népét siratja.

Lukács evang. 19. r. 41—48. v.
Szent könyvünk két helyen emlékezik meg különösebben Jézusnak
könyeiről. Egyszer, midőn a két nővérnek, Máriának és Márthának
bánata hatotta meg őt Lázár halálakor, másszor pedig ezen alkalom
mal, a melyet a mai evangeliom beszél el. Nagy és fontos oknak
kellett lennie, mely az ő nagy lelkét könyekre fakasztá. S ezért elég
méltó a tárgy, hogy a felett mélyebben is elmélkedjünk. Vizsgáljuk
tehát:
Micsoda igazságokat tükröztetnek vissza a Megváltó
könyei?
I . Könyekkel, a fájdalomnak ezen természetes adójával, áldozik
néha a nagy lélek is.
I I . Vannak az emberi szívnek megszentelt drága könyei.
I I I . Az igaz köny mindenkor nemes hevületben szikkad fel.
I.
Az emberi kebelbe a teremtő érzékeny szivet adott, mely elszorul
a fájdalomtól és együtt érez a szenvedőkkel. Mégis midőn külső jelek
ben, síró könyben mutatkozik a szív fájó érzése, — legyen bár a
fájdalom oka még oly nagy és még oly szent, — a világ ezt sokszor
hidegen és büszkén gyengeségnek kiáltja k i .
Nem természetes hirnöke-e a fájdalomnak szemünkben a köny?
Mégis ha férfiúnak arczát borítja az, gyengének Ítélik érte. Elnézik a
gyermeknek, ha változó kedvében siró könyre fakad; sirhat a nő, —
csak érző szivét mutatja ki, ha bánat, részvét könye ül szemében, sőt
ékesség az azon, mint harmatcsepp a virágkelyhén, — de ne merjen
könyet láttatni szemeiben a férfiú, mert ellene szól a világ Ítélete,
gyengének, puhának mondják érte.
Volt a hajdankorban a bölcseknek egy iskolája, mely legfőbb
erénynek tartá a minden fájdalom és öröm iránt tanúsított érzéketlen
séget, a szívnek hideg nyugalmát. A fájdalom szemeikből könyet saj
tolni nem tudott s vidám, derült mosoly arczukról soha nem sugárzék.
A világ ezért tán ma is nagynak tartja őket, de sok volt bennök a
rátartó büszkeség és a természetellenes önmegtartóztatás.
Mert a k i visszanyomja szivébe a fájdalmat és elfojtja a könyet,
az az emberi természettel vív kemény tusát, mely megköveteli, hogy
a szív könyekben sírja ki fájdalmát. Hiszen a madár is sírva repdesi
körül feldúlt fészkét és tavaszszal megkönyezi a szőllőtő, ha metsző
kés ejt rajt fájó sebet. A legedzettebb szívűek életében is vannak

pillanatok, melyekben nem marad köny nélkül a szem. A történelem
feljegyezte, hogy az ó-kor egyik hatalmas hadvezére, k i egy világ
várost, Karthágót, rombolta le földig, könyes szemekkel állt ott annak
füstölgő romjai felett, mert az ellenség vaspánczélja alatt is embersziv
dobogott. A régi görög mondák harczedzett hőséről, Achillesről is fel
van jegyezve, hogy volt pillanat, midőn keservesen sírt, de dicsőségé
ből ez azért semmit le nem vont.
De minek keresünk mi példákat a távolban, midőn a könynek
jogosultságát akarjuk bebizonyítani, hiszen egy fenséges példa áll hoz
zánk igen közel! í m e felolvasott evangeliomunk elején hallottuk Jézus
ról: „Es mikor elközelgetett volna, a várost látván, sira azon." Tehát
az üdvözítő erős lelke is, a k i máskor az egyetlen fiát gyászoló gyenge
özvegynőtől is azt kívánta: ne sírj! íme itt könyekre fakad azon mély
fájdalom hatása alatt, melyet veszni indult népének sorsa felett érzett.
Miért keresnénk egyéb bizonyítékokat, elég az nekünk, hogy
maga Jézus is méltó alkalommal sirt; ez által megszentelte a könyeket
és nekünk is szabadságot adott a megszentelt fájdalomnak ezen nyilat
kozatához, mert a köny a fájdalomnak
természetes adója, a melylyel
áldozik néha a nagy lélek is.

II.
Ha pedig tovább azon okokat vizsgálandjuk, a melyek a Meg
váltót könyekre indíták, úgy meg fogunk győződni arról is, hogy
vannak a szívnek megszentelt, drága könyei.
Hiszen minden rezgő csepp, melyet fájdalom, részvét, könyörület
csal a szemekbe; minden köny, melyet ember hullat az embertársért,
már magában is szent és megbecsülhetlen drága gyöngye a szívnek.
De a szív és vér rokonsága teremtett olyan különösebb viszonyokat,
melyekben mind amaz érzéseknek, melyek könyet facsarnak a szem
ből, magasabb becsük, mélyebb alapjuk van. Ilyen különösebben meg
szentelt drága könyek a honfisziv, a vallásos lélek és a rokonkebel
könyei.
A mint Jézus, az evangeliomi elbeszélés szerint, az Olajfák
hegyéről lejövet megpillantja Jeruzsálemet, a büszke fővárost, a mely
nek lakói most még fényben, örömmámorban úsznak, az erre követ
kező szomorú jövendő mintegy sötét felhő vonul el lelki szemei előtt.
S ezt festi le ama szavaival: „El jő az idő ellened, melyben a te ellen
ségeid te körülötted palánkot építenek és mindenfelől szorongatnak és
téged a földdel egyenessé tesznek és nem hagynak te benned egy
követ a más kövön." E jövendölést a történelem igaznak bizonyította
s e szomorú végzetnek mélyen átérzett hatása alatt könyezik az Úr,
siratva népét, nemzetét, hazáját. í m e a hazafiúi fájdalomnak
meg
szentelt könyei! Mert hogy Krisztus világra szóló hivatása mellett is
szerette népét, a melynek véréből való vér volt, szerette azt a haza
földet, melyen született, azt épen ezen könyeivel mutatá meg.

És mely nemzetnek nem volnának megsiratni való gyásznapjai!
A mi szegény hazánk is háromszor állott már oly közel az enyészet
hez, hogy prófétáinak szemébe méltán lopóclzék a köny. A Sajónak
hullámait nemzetünk vére festé pirosra, mikor betört a vad tatár,
hogy a viruló országot egy nagy néptemetővé változtassa. Mohácsnak
mezejét, a hol a török tarolta le hazánk diszét, virágát, a mi népünk
vére termékenyité meg. És sötét emlékeket füz a történelem Világos
hoz is, hol a hideg északról jött nyers erő nyomta el hazánk jogosult
reményeit. íme nem megkönyezni való helyei-e ezek hazánk történeté
nek! S régi letűnt nagyságunkra gondolva vissza, ne szégyeljünk egyegy könyet hullatni e pontokon, mert azok megszentelt drága könyek.
És ha megkönyezük már magát a vészt, még inkább megsiratni
való az ok, mely azt reánk zuditá. Mert ha Jézus méltán intette népét:
„Vajha eszedbe vehetted volna csak e te mostani napodon, a melyek
néked a te békességedre valók!" és ha másutt ismét méltán lobbantotta
szemére: „Mennyiszer akartam egybegyűjteni a te megzatidat, miképen
a tyúk az ő fiacskáit az ö szárnyai alá!" — nem különben veti népünk
nek is szemére a költő mint annyi viszály és balszerencse okát: „Haj,
ezt visszavonás okozá mind s durva irigység, — Egységünk törten
törve, hanyatla erőnk!" S a mai kor pártviszályai közé is méltán szól
bele ama másik jósige: „Pusztulunk, veszünk, — Mint oldott kéve
széthull nemzetünk!" S érezzük még mindig ama régi átkot: „Arról
ismerni a magyart, — Hogy az soha össze nem tart!" A hanyatlás
nak ezen okait látva nem kell prófétának lennünk, hogy a hazafiúi
fájdalom könyet csaljon szemünkbe.
De hát nincs-e könyekre méltó fájdalma a vallásos léleknek is?
Jézus ott Jeruzsálem előtt nem csak a földi hazát siratta. Hiszen
nézzétek, Istennek szent templomában kalmár szellemű nép üzérkedik,
melyet ostorral kell néki kihajtani onnan. Siratta tehát Istennek orszá
gát is, melynek felépítése elé épen az ő honfiai gördítettek annyi
akadályt.
Ennek az Isten országának mai látható alakja az egyház. És
ennek az egyháznak is mennyi megkönyezni valója van itt a földön.
Egyfelől a hidegség, közöny, másfelől a szótszórtság és erőtlenség
tartja megzsibbasztva tagjait. Vagy ha azon czélra tekint is, mely
eléje kitüzetett, oh mily messze áll még attól! „Leszen egy nyáj és egy
pásztor!" — oh mi beláthatlan messzeségből hallatszik felénk e pró
fétai szó. „Fiacskáim szeressétek egymást! Arról ismernek meg benne
teket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek!" —
de hol marad e szép elv a mai felekezeti türelmetlenség, súrlódás és
féltékenység mellett! „Úgy fényljék a t i világosságtok, hogy az emberek
lássák a ti jó cselekedeteiteket!" — oh de mily kevés helyen képes
a kereszténység ezen erkölcsi hatalmáról meggyőzni a világot! Mind
ezen fájdalmait méltán könyezi meg a vallásos lélek, s az a köny,
mely ily magasztos eszmékért folyik, bizonyára szent és drága köny.
És végül családi körben, rokonok, testvérek ós barátok között is
hányszor jogosult a köny, hányszor sajtol ilyent a családi viszály és

egyenetlenség, akár a világ láttára sirjuk azt mások kárörömére, akár
titkon sirjuk ki keservünket, hogy ne lássa más. Még oly megszentelt
családi körben is, a minő Lázáré volt, a dolgos Martha Mária ellen
vádoskodék, hogy kevésbé szorgalmatos, mint ő, holott ez a mester
lábainál ülve a jobb részt, az egy szükséges dolgot választotta.
Hányszor keletkeznek hasonló vagy még csekélyebb okokból oly
családi súrlódások, melyek utóbb mind két félnek könybe boritják sze
meit. Félreértés, gyanúsítás, rágalom és bizalmatlanság hányszor ölik
meg hosszú időkre a házi békét úgy, hogy ha nem is nyilván, de
titokban sír az a félreismert, megbántott szív. Pedig „imé mely igen
jó és mely gyönyörűséges dolog az atyafiaknak egyességben való
lakások!" — mondja a zsoltári ró. Ebben a békességben, a szív nyu
galmában van a boldogságnak igaz alapja. Olyan a boldogság, ker.
testvérek, mint a tiszta, szelid galamb, csak azon háznak eresze alatt
fészkel, a melyben csend és béke lakik, de a lárma és viszály elűzi
őt. És ugyan már mely sziv nem könyezné meg méltán, ha a boldog
ságnak ezen galambját tova repülni látja házától, magával vive szájá
ban a békességnek zöld olajágát. És a mely sziv e fájdalmat igazán
átérzi, kész megbocsátani és a gyűlölet helyett a szeretetnek engedni
helyet, annak könye nemes, áldott és szent.
t

III.
De bármily szent és magasztos érzelem fakasztja is a könyet,
igazi becse és maradandó értéke annak csak úgy leend, ha az a köny
mindig nemes hevületben szikkad fel. í m e Jézus nem áll ott Jeruzsálem
előtt tótlenül könyeiben, puszta, néma fájdalomnak engedve át magát,
hanem tettre kél, tanít a templomban ós kiűzi onnan a kufár szellemű
népet. Kell hogy nálunk is a nemes érzelem által fakasztott könyet,
hatalmas szó és cselekedet szárítsa fel. M i t ér a hazának, egyházunk
nak vagy akár csak családunknak bánatán is csak pusztán elsiránkozni?
"Tettre, áldozatra és erélyre van itt szükség mindenek előtt, a melylyel
az elveszettet pótolni, a hiányzót megszerezni törekedjünk. E nélkül a
könyek áldástalanok.
Hiszen ha, csak könyeket követelne tőlünk embertársaink nyomora,
ha csak sírásban állana a részvét és könyörület, oh ebben soha sem
volnának fukarok az emberek. Semmivel oly nagy pazarlást nem űznek
mai nap az emberek, mint könyeikkel; de azután azt hiszik, hogy
ezzel minden felebaráti kötelességüket le is róták. Jellemzi korunkat
bizonyos könnyen siró, beteges érzelgősség, mely szinte ideges bántal
makat érez a szenvedés, pusztulás láttára; a könyeknek szint egész
özöne borítja el az arczot, de azért csak puszta kézzel haladnak
el a szenvedő mellett, mint ama szívtelen levita künn a pusz
tában. Pedig mit ér a köny, ha mellette hidegen marad a szív
és tétlen a kéz. Hiszen puszta könyeket sirhat a képmutató is. És

itt eszünkbe jut a régi pogányok botor szokása, kik sirató asszonyokat
fogadtak halottaikhoz és az elsirt könyeket edénybe gyűjték össze.
Oh ne pazaroljuk a könyet! Drága gyöngye az a léleknek, ha
tiszta, nemes érzelmeket tükröz vissza a szemekből ós szavak, jó
cselekedetek tesznek arról bizonyságot. Legyenek a mi könyeínk is
igazi Krisztusi könyek, melyek a fájdalom ós részvét óráiban ott
ragyoknak szemeinkben;* de csakhamar felszáradnak a buzgalomtól, a
melylyel a siralmas állapotokon segíteni, a sebeket orvosolni igyekezünk.
Ilyen könyeket, ilyen részvétet vár tőlünk az emberiség, ilyent a család,
a hon ,és az egyház.
Égi harmat legyen a köny szemeinkben, mely éltetőleg hat ott,
a hová hull; legyen felhő, mely esőcseppjeivel megtermékenyíti a földet;
legyen csergedező forrás, mely a merre foly, éltet, növel, üdít. Az
igazi munkás részvét és könyörület cselekedeteiben felszikkadt könyek
voltak Jézus könyei s ilyeneket hullatni méltó volt az ő nagy lelkéhez,
mert könyeiből is szellemi nagysága tükrözik felénk. Tekintsünk
azért minél gyakrabban e lelki tükörbe, tamiljuk meg ebből mi az
igaz részvét, mi az igaz fájdalom. S ha majd mint ő, mi is olyan
könyekkel áldozunk, akkor megértjük igazi tartálma szerint vallásunknak
szent parancsolatját: „Sírjatok a sírókkal!" Amen.

