
Keresem az embert. 
Egyházi beszéd. 

Irta és elmondotta: Dr. Boros György Kolozsvárt, 1915 április 4 én. 

Alapige : 1. Mózes 3. r. 9. v. Szólítá az Úr 
Isten az embert: hol vagy és monda: sza-
vadat haliám a kertben és megfélemlém, 
mivelhogy mezítelen vagyok és elrejtőzém. 

Ján. 19. 5. Kiméne Jézus, a töviskoronát 
és bibor palástot viselve és monda nekik 
(Pilátus): imhol az ember! 

, Keresem az embert. Száma mint a hó pelyhe, mint 
az erdő fája , Vagy a mező füve és mégis haj t a lélek, 
hogy kérdezzem: ember hol vagy! 

Tépelődésem közben vigasztalónak-e, vagy hogy még 
jobban eltévesszem útamat, meghallom az Isten szavát 
és megrettenve veszem észre, hogy m'agla az Isten is azt 
kérdezi: ember, hol vagy? 

• Azt hiszitek atyámfiai, hogy az Isten nem látta volna, 
hogy a bűne elől menekülő ember ,a kert sűrűjébe rejtő-
zött? Azt hiszitek, hogy ő nem tudta, mennyire mezíte-
lenek, amióta levetették leikükről a vértet, amely a go-
noszság' és a rosisz indulat ellen védelmezte őket? , 

i Ne gondol já tok! A .mindent látó Isten elől semmi 
sem rej thető el, de ő nem1 a mi szemünk szerint lát. 
Ö nem kiöl semmit időhöz, sem a térhez. Ilyen jelekre 
és jelzésekre csak ,az embernek van szüksége, mert jme<, 
még az ia nagy köiltő is, ,aki lehozta Istenét a földrjet, 
hogy a porból gyúr jon embert és a saját lelkéből leheljen 
o r r ába életnek lehel letét, az is csak úgy tud ja kifejezni 
a bűn miatti félelmét, bogy e'lrejli az embert. -

• 'Ha csak költői képnek tekinteni ezt a gondolatot, 
gyönyörködöm benne. Ha élvezetemét fokozni akarom, 
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fölkeresem azt a tiltott fát, amelyet nagy bölcsen tuclás 
fájának nevez. De itt m á r nem állhaltok: m!eg, mert 'lát-
nom (kell, hogyan varázsol körülte Édent, hogy el legyein 
látva mindennel, ami az életre és boldogságra kívánatos, 
ugyanakkor meglátom a lángkardot is, mellyel Istene 
megharcolt véle és kiüldözte oda, ahol örökké tart a 
harc és talán soha seim lesz béke. 

Ezt a harcot azóta állandóan folytatja az Isten és 
már nagyon sokszor elmonclhalta volna: bánom, hogy 
embert teremtettem. v 

; A magyar klöltő ember tragédiájának nevezte ezt a 
nagy, és velőket rázó eseményt, holott Isten tragédiája volt. 

' Van-e. lesz-e valaha kibontakozás ebből a nagy tra-
gédiából? I 

Igen, ha az embiefr igaz lesz önmagához és ha kö-
vetni fogja őt, aki önmagában legyőzte a világot. } 

* 

; Végiig lapoztam azokat iá vörös, fehér és kék könyve-
ket, melyekben a most háborút viselő államok kormány-
zói a világ elébe bocsátották diplomáciai levelezéseiket. 
Istenem, 'mennyi liipo krízis. A szavak és mondatok tömege 
mint a kér t isűrűje, melyben el aka r j a rejteni bűnét, a 
gonosz szándékot .az, aki életét kockáztatva is kész lesza-
kítani iá tiltott fa gyümölcsét 

i Cimborának fogadja a kígyónak minden fajzatát és 
elrejtve tart ja, hogy csak akkor vegyék észre, mikor m á r 
az elevien testbe bocsátotta mérges fuláukját. 

i Ott terjeszkedik esztendők, sőt száz esztendők óta ja 
nagy Behemót, az a szörny, melynek nem elég a száraz 
földnek riagy része, hanem szeretne bele jutni a tengerbe, 
hol könnyebb az elrejtőzés és kevesebb az akadály. Talán 
erre szólott a nagy isteni ítélet: ellenségeskedést szer-
zek te közötted és az íem'ber között. Ö nekied a fejedre 
tapos, te ipedig mardosni fogod az ő sarkát. Talán az 
ilyenekre mondotta Jézus: Viperák fajzati, ki mondotta 
nektek, hogy szaladjatok a közelgő veszedelem elől. 

i Lapozzuk végig elődeink históriás könyveit és figyel-
jük meg, ha vájjon az embereik fiai között nem mindig az 
egymás ellen leselkedés, az őszinteség és a becsületes 
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egyenesség hiánya szülte-e a viszályt, melynek neve há-
ború. Ivain és Abel csak szimbolumok. De nagyon találó 
szimbólumai a mai hadakozóknak, akik szintén az Isten-
nek áldoznak, hozzá imádkoznak', de ugyanakkor laz ör-
dögnek minden fondorlatát megszégyenítő ügyességgel és 
gonoszsággal pusztítják1 egymást. , „ 

Ha azt kérdezem: Ej, de mire lőn e nagy kár? Min-
denik kitérő leg felel. Vagy azt mondja, amit a paradi-
csombeli asszony: a kígyó csábított el engemet. Mert az 
emberből s még inkább a nagyravágyó államokból hiány-
zik a becsületes őszinteség. Mert az ember nem igaz ön-
magához és hamis Istenéhez. Mert az ember az értékét 
soha sem mérlegeli igaz mértékkel, hanem vagy elvesz 
belőle, Vagy hamisított anyagot ad hozzá, ; 

• Azt halljuk, hogy a mi harmincas és feles mozsaraink, 
meg azok a 42-esek ezer esztendeje kövülő várfalakat 
po r rá és hamuvá morzsolnak egy lövéssel. Fordítsuk eze-
ket a pusztító szörnyeket országunk háza, kincseinket őriző 
'múzeumaink és templomaink ellen s nem fogjunk akkora 
ká r t okozni, akkora erkölcsi foltot festeni nemzetünk 
homlokára, mint azok a gonoszok, akik1 gyermekeinkért, 
(öregeinkért, hazánkért és nemzeti becsületünkért övig érő 
hóban harcoló fiainkat mezítelenre öltöztették föl. 

i Van-e az erdőnek olyan sűrűségié, a sziklának olyan 
mély ürege, amely el tudja rejteni őket az igazságosan 
ítélő Isten langkardja elől? 

! Keresem az embert, de hiába kérdezem: ember, hol 
vagy, nem jő kérdésemre megnyugtató válasz. ; 

' És váj jon mi az oka ennek a sikertelen küzdelemnek? 
Ta lán az, hogy az Isten elhibázta ia teremtés munkáját,! 
a;mint ezt magyarázni akar ja az, aki özönvízzel s tizen-
két csapással bünteti az embert? Talán az,; hogy min-
denki Noénak tartja magát s nem gondolja, hogy miatta 
mond ja az Isten: bánom, hogy embert teremtettem? 

' Fölötte kényei meis módja a bűn elől Való menekü-
lésnek. Ennél még csak az ja fogás kényelmesebb, hogy 
leöletem nyájam első szülöttjeinek legkövérebbjeit és föl-
áldozom az Urnák, hogy teljék gyönyörűsége az én gaz-
dag1 füstölésemben. Avagy talán az, hogy fogadalmat te-



1 7 6 KERESEM AZ EMBERT 

szek: hogy lia ellenséglemet legyőzhetem, magasra emel-
kedő kőoszlopot emelek Isten dicsőség éne? ; 

; Jézus azt mondotta: ledöntöm a templomot és (az-
után ú j ra építem. Csakis ez az egyetlen mód kínálkozik 
arra, hogy az ember kibékülhessen Istenével. Le kell dön-
teni mindazokat a helyeket, azoknak oltárait, szent köny-
veit, ahol a keresztény (emberiség a hamis isteneknek [ál-
dozik. j , i i 1 i 

, Ne:m eléig az, hogy az ágyuk döreje, a sebesültek ezrei-
nek jajkiáltása most néhány napra magunkba szállásra 
és né;mi önmegtagadásra indított. Nem elég az sem, hogy 
a templomok telve vannak imára kulcsolt iklezekkel, hogy. 
a báltermekből betegápoló helyeket készítettünk. Ez még 
csak kezdete az őszinte megtérésnek, lönmagtunkba szál-
lásnak, mert csak akikor lesz teljes az eredmény,, ha nyílt 
fővel, őszinte szívvel meg merünk ál lani Istenünk előtt, 
midőn azt kérdezi: ember, hol vagy? i 

í De ez csak akkor fog bekövetkezni, ha követni fog-
juk Jézust, aki önmagában legyőzte a világot. 

* 

j Arról vagyok meggyőződve, hogy a most duló iszo-
nyú háborúnak nagyon sok hasznos tanulsága lesz. A (mi 
északi ellenségünkről tudva van, hogy az orosz-japán há-
borúban nagyon sok olyan harcászati fogást tanult ellen-
felétől, aminek most velünk szemben nagy hasznát veszi. 
A közelebbi napokban olvastuk, hogy egy tisztünk tíz 
magyar huszárral bántódás nélkül ki tudta kémlelni az 
ellenség hadállását, keresztül hatolt a visszatérőben talált 
ellenséges csapatok vonalain, mert feltétlenül engedelmes-
kedtek vezérök azon parancsának, hogy az egész utón 
egy hangot, vagy lövést is ejteniök nem szabad. 

, Kétségtelenül bizonyos, hogy a mi katonáink a harc-
téren annyira beleélik magukat az emberi erőt meghaladó 
naigy feladatba, hogy nemcsak övéikről, nemcsak kisebb 
sebeikről és nagyobb fájdalmaikról, hanem önmagukról 
is teljesen megfeledkeznek. Napok éhsége és szomjú-
sága kevésbé bántja, ,mint minket, h a az ebédünk nincsen 
készen a maga idejére, ő k áznak, fáznak, rohannak, lőneky 
földet ásnák, hírt hordanak, mindent oly elszántan, oly 
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gyorsan, hogy csak azon múlik, hogy nem repülnek, Inert 
a parancs szerint járniok kell. 

; Ez az extatikus állapotnak olyan fajtája, a milyen-
ről máskor csak elmélkedünk, most azonban megteste-
sülve, színről-színre 'látjuk és bizonyos büszke önérzet-
tel tör ki ajkunkról a kiáltás: ímhol az embler! H a szé-
kelynek, ha németinek, ha alföldinek' vagy tirolinak ne-
vezzük is őket küLön-kíülöir, mégis csak ezt a tételt kell 
alkalmaznunk rájok: imho'l az ember. ; 

L Meglepő, sőt első hallásra megdöbbentő gondolat, hojgy 
a mai vérengző, a háború emberét ugyanazokkal az erős 
szavakkal jellemezzük, amelyekét az evangéliumok nagy 
ábrándozója alkalmazott a tövis-koronát és bibor-jpalástot 
viselő Jézusra: ímhol az ember! t 

i Ez a kereszténység reveláció j a ! Ez a jövendő embe-
rének a problémája,, amint a múlté volt az a kérdés: 
ember, hol Vagy? ; 

i Az esz'ményért életét föláldozó ember és Jézus talál-
koznak. A kettő egy és ugyanaz. Ha eddig nem értettük 
és nem1 ismertük az Isten fiát, most megértjük. Ha meg-
értjük és megérezzük őt, akkor eljutunk' á lélek Istené-
hez, aki nem a félelemnek, hanem1 a bátorságnak lelkét 
leheli gyermekeibe, minden emberbe, ; 

j Ez amaz ember, kiben Istennek kedve telik, ilyen-
nek kell lenni minden embernek! , 

i De váj jon lehetséiges-c ez? Lehetséges, ha mi és min-
denki a Jézus példáját fogja követni es legyőzi önmagát, 
mert akkor magában le fogja győzni a világot. Már régen 
megmondatott, hogy az (ember egy kicsinyített világ, de 
Unaigla a világ. Ha ily ennék1 tekintjük az embert, akkor 
az elébe tűzött nagyi föladat nelm fog lehetetlennek1 tet-
szeni, mert hiszen mindenkinek csak magával kéli szá-
molnia. Minthogy nem vagyunk és soha sem leszünk 
egyenlően erősek, segítségért folyamodunk. Ez is megjő, 
mihelyt mindenki a becsületes őszinteség fegyverével áll 
szembe az {élettel. , 

i A most dúló l iáborúban nemcsak az bizonyosodott 
be, hogy az emberek meg tudják tagadni önmagukat, liá-
néin az is, hogy tudnak dolgozni, jót akarni és [ót tenni. 

Keresztény Magvető 1915. 12 
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Ki ne érezte volna azt a mindeneket magára i ragadó erőt, 
[melyet a velünk szövetséges nagy nemzet egységes aka-
rata teremtett, nemcsak a férfiak, hanem a nők és gyer-
mekek millióiban is. Kit n e hatott voina meg, midőn észre-
vette, látta, hogy annyi millió erős ember akarata, bátor-
s á g a , ereje eszményítve van egyetlen emberben, akiről 
mindenki így szól: ímhol az ember! 

i Nem dicsőítem én a háborút. Isten mentsen! Nem 
is feledkezem meg az ember gyarlóságáról, de midőn 
látom a Jézust, midőn mérlegelem azt a türelmet, mely r 
lyel elhárítja mágiáról a bántást, a szidalmakat, azt a 
lelki erőt, mell lyel legyőzi a testi éhséget és szomjúsá-
got, azt a tiszta életet, mellyel megdicsőíti az erkölcsöt,, 
azt a szeretetet, mellyel fölemelkedik atyjához, a szere-
tet Istenéhez: bizalommal és bátorsággal hirdetem, hogy 
el fog jönni az idő s ta lán mlálr köze'l is van, midőn jaz 
emberek között az igazság fog uralkodni és mindenek 
élvezni fogják az áldó örök békét, 'melyért most milliók 
ajkáról száll Istenhez az imádság. 

Ámen1. 



Dr. Barabás flbel. 
1877—1915. 

Meghalt, váratlanul, megdöbbentő gyorsasággal. Időnk 
-sincs a veszteségen gondolkozni s már ott állunk a sír ja 
szélén, liogy átadjuk örökös hazájának és soha többel 
ne találkozzunk vele. Városunk utcáiról végleg eltűnt jel-
legzetes alakja; nejm 'látjuk izgatott, gyors járását é:> 
mozgékony alakját, nem látjuk átszellemült arccal, fárad-
hatat lan szemmel keresni, kutatni valamit a világban; njem 
tűnik fel többé alakja a tanítványai előtt, nem hozzák 
többé szellemi termékeit sem a hazai, sem a külföldi 
lapok. 

, A régi bibliai énekes megrázóan énekel a halál köl-
tészetéről. Tudja, hogy meg kell halnia, azért elmegy meg-
nalni. Bármi jé vcisillanjon a szemébe, ő csak erre az örö-
kös út ra megy. Barabás az ú j ember hitével és bizal-
mával sohasem gondolt a végre. Hányhatta a vihar cso'i-
nak já t akármily örvény felé, ott is az ő könnyű, bohém 
lelkének virágai [gyönyörködtették az elmúlás gondolata 
nélkül és úgy halt meg, min tha szép tervei, költői gon-
dolatai, nemes lelke káprázatos álomba ringatták volna. 
Vagiy az ő naiv, csodálkozó szive valami szépet látott 
meg a halálban és azért ömlött el arcán olyan megeny-
hítő, isteni kifejezés. Talán azt találta meg a halálban, 
amit az életben soha: a nyugalmat. 

Barabás Ábel Verespatakon, Alsófehérmegyében szü-
letett 1877 augusztus1 19-én. Unitárius vallású családból 
származott, lapja tanító volt s e legnagyobb fián kivü: 
még számos gyermek1 eltartásának és nevelésének gondj 
terhelte. Fiával az elemi iskolát szülővárosában Végez-
tette el, majd Kolozsvárra küldte az unitáriusok ősi fő-
gimnáziumába. A középiskolának nyolc éve megszakítás 
nélkül itt telt el, az eleven, jó eszű fiú mindig az elsők-
közt tartotta magát s az irodalmi dolgokban elég korán 
kezdte bontogatni szárnyait. 1896-ban tette le az érett-
ségi vizsgálatot. 




