
SÍMÉN DOMOKOS 

BÚCSÚBESZÉD A TANÍTVÁNYOK NEVÉBEN 
(Dr. Molnár István temetésén) 

Tanár Úr kérem! Én készültem, nem erre a koporsójával való találkozás-
ra. Kedves Pista bácsi és Pista bátyám, a volt tanítványai nevében nem temetni 
jöttem, hanem köszönetemet kifejezni a tanárnak és búcsúzni az igaz ember-
től. Épületek, iskolák és múzeumok nem csak kőből épülnek, hanem lélekből, 
főleg lélekből. A tanári kar adja meg mindenik iskola lelkét, szellemét. Ez az 
iskola igazi értelme. Mikor 1939-ben a gimnáziumba jöttem, a kőből való isko-
la félelmét és görcsét, az én első osztályfőnököm, Molnár Isván tanár úr oldot-
ta fel a lélek iskolájává. Most tudatosan tudom, hogy a székelykeresztúri 
Unitárius Gimnázium lélekből épült, léleknek, lelkünknek. Igen, mert a tanítás 
nem cél volt, hanem eszköz, a megmaradásra a gerinctörő időkben, minden 
balsorsban. Jókai szerint úgy neveltek, hogy tudták, hogy egy nemzetet nem a 
szerencse, hanem a balsors jellemez. Balsorsunkban arra neveltek, hogy a 
nemzetünkhöz való tartozást, Illyés Gyula szerint, vállalnunk kell, megalkulvás 
nélkül, mindig „Ahogy lehet". 

Magyar anyanyelvünk penge élességével tesz különbséget az alkudni és 
a megalkudni fogalmak, magatartások: a félni és a félteni között. Pista bátyám 
féltette a múltat a jövőtől és ezért életében és munkájában megalkudhatatlan 
volt minden időben... nem félt, hanem féltett. 

Nem tudnám jellemezni életét és munkáját másként, mint a Biblia meg-
határozásával: IGAZ PÉLDA-EMBER VOLT. 

Példát adott abban, hogy az igaz szó és a szelídlelkűség olyan erő, mely 
mint a röntgen, mindent igazán megmutat. 

Az ismeretgyűjtésben és annak közkinccsé tételében előttünk járt. Gyűj-
tötte múltunk mozaikjait, hagyományaink cserép-darabjait igaz önismeretün-
kért. Előadásaiban, írásaiban ezt adta tovább. Kiszélesítette a lelki és a szellemi 
Magyarországot nemzetközi előadásaiban, melynek három alkalommal előa-
dó-társa voltam én is Budapesten és Debrecenben. Nemzetközi szinten is tar-
tott Doktorok Kollégiumában és beépítette a Nyikó mentét, Keresztúrt a lelki 
és Szellemi Magyarországba. 

Példát adott abban is, hogy megmaradásunk biztosítéka, magyarságunk 
megmaradása e kettősség egységében van. Ezért vállalta magas egyházi tiszt-
ségeinket, falvanként lelátogatva, a legnagyobb egyházkörben. Népi megma-
radásunk biztosítékát az egyházban látta és munkálta. Példa-ember volt, mert 
nemcsak tudta, hanem munkálta is azt. 

Pédája volt az őrtornyot vigyázó embernek, kinek nem volt nyugdíj nél-
küli élete, hanem örök tevékenység volt utolsó perce is. 

Az ész hisz a halálban, a koporsóban, mert ez Isten törvénye, a lélek 
nem akar hinni. A láthatatlanul mögöttem álló évtizedek tanítványai bizo-
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nyitják, hogy Molnár István tanár úr nem halt meg, bennünk él Amerikától 
Ausztráliáig, szelleme benne él a gimnázium történelem szorította, az iskola 
padjaiban ülőkben, velünk maradt megalkuvás nélküli példája, nem a feles-
ben, hanem az örökségek féltésében, a balsorsban is hűségében, a példa em-
berség megtartásában és a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium 
lélekből-léleknek épült iskolájában. 

Adjon Isten nyugalmat tanár-bátyánknak, nekünk példát életéből. Isten 
legyen vele, Isten legyen velünk. 
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ESZMÉK - GONDOLATOK 

Uram, ajándékozz nekem érzéket a humor iránt. Adj nekem kegyelmet, 
hogy a tréfát értsem, hogy így egy kis boldogságot ismerjek meg az életben, és 
másoknak is juttassak belőle. (Thomas M o r u s) 

A humor a bölcsek esernyője. (Erich K a s t n e r) 

A humor a szellem napfénye. (E. B. L y 11 o n) 

A humor és a tudás kultúránk két nagy reménysége. (Konrád Lo re n z) 

A nevetés és a mosoly kapuk és ajtók, melyeken át sok jó dolog be tud lopa-
kodni az emberbe. (M o rgenstern) 

Rossz kedvünk és savanyú arcunk senkit sem vonz Krisztushoz. A derűs 
keresztény ajánlás a hithez. Amint a kirakat elé állsz megnézni, mi mindent 
lehet ott venni, éppenúgy tekintenek az emberek az arcodra, vajon mi is lakik 
a szívedben. (C. H. Sp u rg e o n) 

Aki az embereket szereti, szereti örömeiket is. (Te i l h a r d de C h a r din) 

Azt, hogy a gond és aggodalom madarai fejed fölött átrepüljenek, azt nem 
tudod megakadályozni. De, hogy hajadban fészket rakjanak, azt el tudod há-
rítani. (M a r t in Luther) 

Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá 
tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük 
őt, amivé lehetne. (Goethe) 

Az embernek szüntelen ismételnie kell az igazságot, mert a tévedést is újra 
meg újra megismétlik. (Goethe) 

Isten adja a diót, de sohasem töri fel. (Goethe) 

A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. 
(Ro d i n) 

A dolgok szépsége a szeretetben rejlik. (A n a t o I e France) 

Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza, hogy Isten még nem 
vesztette el bizalmát az emberekben. (Rabindranath T a go r e) 

A bizalom számunkra mindig az emberi együttélés egyik legnagyobb, leg-
ritkább és legboldogítóbb ajándéka marad. (Dietrich B o n h o e f f e r) 

Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el 
szülőföldem talajától. (Gandhi) 
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