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„AZ iSTEN G O N D O T VISEL". 

Gondviselés. Értelmetlen szó, üres frázis, dajka mesékbe 
illő naiv képzelődés, a kritika és gondolkozás nélkül járó 
ember hamis ábrándja — mondja a hitetlen. Gondviselés. 
Szeretnék hinni ebben a nagy gondolatban, megragadni óhaj-
tanám, mint a hajótörött a mentő csolnakot, érzem, hogy nél-
küle tátongó üresség van sóvárgó lelkemben, de az élet, a 
valóság lépten nyomon ellene mond s amidó'n megragadni 
akarnám, egy-egy újabb hullámlökés még távolabbra sodor 
tőle — mondja a kételkedő. Gondviselés. Erős kőszikla, ame-
lyen állok az élet viharaiban. Rendíthetetlen fundamentum 
amelyre építem jövő boldogságomat. Akár az égre nézek, akár 
a földre tekintek; akár egyéni életemet, akár az egyetemes 
emberiség történetét nézzem ; akár az örömökre, a sikerekre 
tekintek, melyek munkámat koronázták, akár a csalódások és 
megpróbáltatások keserűségére emlékezem, amelyek annyiszor 
megszomorítottak: mindenütt ot látok egy édes atyai jótékony kezet 
s érzem, folyton érzem a zsoltáros király szavainak igazságát: 
„Hova mennék a te lelked elől ? ha a mennybe megyek ott 
vagy, ha a koporsóba vetem ágyamat ott is jelen vagy" — 
mondja a hívő lélek. 

Nem kérdem én Pilátussal: „Micsoda hát az igazság?" 
Nem hivatkozom arra, hogy az ős pátriárkától Jézusig, Jézustól 
Dávid Ferencig az emberiség legjobbjai a gondviselés hitéből 
merítettek erőt a hősi küzdelemre. Nem kívánok rámutatni 
arra, hogy a világegyetem órök rendje, a természeti erők har-
monikus együttműködése, az élet és a történelem céltudatos 
folyása . . . mind, mind a gondviselés vezető kezét tételezik fel. 

Hiszen, ahol a természeti és erkölcsi törvények simán érvé-
nyesülnek, ahol az élet a maga harmonikus medrében foly 
tovább, ahol valósulnak a nemes vágyak, célt érnek a becsü-
letes küzdelmek ; ahol az igazság győzelmet arat s a bűn meg-
szégyenül : ott könnyű hinni a gondviselésben. De a mi éle-
tünk nem csupán ilyen verőfényes utakon halad. Vannak viharos 
idők súlyos megpróbáltatásokkal teljes napok, amikor elhomá-
lyosul a láthatár, amikor felfordulni látjuk magunk körül a 
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világot, amikor egy borzalmas földrengés, mint gyönge kártya-
várat, összeontja egy élet kiíarió hűségének minden gyümöl-
csét és megsemmisíti mindazokat a lelki értékeket, amelyekbe 
boldogságunkat helyeztük: kicsoda az, aki ilyen nehéz időben 
még ragaszkodni tudna a láthatatlan gondviseléshez ? Lehet-e 
csodálkozni azon, ha ilyenkor megszaporodik a hitetlenek és 
kételkedők tábora, akik kihivólag m o n d j á k : „Ha gondviselés 
volna, mindezek meg nem történhettek volna". 

Meglehet érteni, de nem helyeselni az ilyen kifakadásokat. 
Az emberi rövidlátásból származnak csupán. A nap ragyog 
és pazarul szórja áldásait akkor is, amikor szemeink nem 
látják, mert nem hatolhatnak át az elébe tornyosuló fellegeken. 
A gondviselés csak azokra nézve veszett el, akik szembe-
helyezkedtek az erkölcsi világrenddel, akik megtagadták az 
igazság és szeretet törvényét s az által folyton távolabb esnek 
annak melegétől. De a jók és igazak mennél meredekebb 
utakon járnak, annál inkább érzik egy jótékony kéz vezetését; 
mennél több villám csap le körülöttük, annál inkább látják azt 
a védő szárnyat, mely alá menekülnek; mennél többet csa-
lódnak, annál inkább érzik a vigasztalásnak ú jabb és ú jabb 
forrását megnyilatkozni. A nehéz időkben lehet-e szentebb 
kincse az embernek, mint az a ludat, hogy van egy hatalom, 
amely mindent jóvá tehet, minden veszéllyel szemben sorsunkat 
biztosítja, hogy a legnagyobb megpróbáltatás is egy örök szeretet 
műve, ki a romok helyén új világokat épít s a jelen sötétsé-
gében is egy szebb jövő sugarait mutatja. Vegyétek el a 
vallásnak minden külső formáját, tegyetek máglyára minden 
irott hitcikket, csak ezt, ezt az egyet hagyjátok meg a szomjú-
hozó emberi léleknek : „Az Isten gondot visel 1" 

V. A. 



EMLÉKEZÉS BRASSA1R0L*) 

Tegnap múlt éppen egy negyed százada, hogy Brassai 
bácsi, nekünk unitáriusoknak örök dicsőségünk és büszke-
ségünk a kolozsvári vörös kereszt kórházban 1897. junius 
24-én meghalt. Azt hiszem, nem vétek sem társaságunk tör-
vényei és szelleme, sem m. t. hallgatóim érzelmei ellen, ha a 
rendelkezésemre bocsátott időt arra használom fel, hogy emlé-
kezetét felújítsam s meg vagyok győződve, hogy éppen szelle-
mében és intentioi szerint járok el tisztelői ama körének, 
amely sírköve felállítása után emlékezetét ébren tartani lüzte 
ki feladatául akkor, mikor évenkénti megemlékezéssel óhaj-
otta a Brassai név kultuszát szolgálni. Azonkívül engem, a 
kolozsvári unitárius kollégium jelenlegi igazatóját, melynek ő 
nagyhírű tanára, később pedagogarchája volt, szinte hivatalos 
kötelességérzet sarkal, hogy a közgyűlésen áldozzam az első 
magyar tanári kör megalkotójának, a Dávid F. E. első elnökének. 

Gondolkozván arról, hogy mit mondjak róla, akiről 
— éppen ma egy negyedszázada — a M. T. Akadémia elnöke 
azt mondotta, hogy „Brassai Sámuelünk nem lesz több", 
mint unitárius ember és tanár mélyen érzem dicsőségét és 
súlyát annak az Isten kegyelméből való sosrnak, hogy a Gond-
viselés őt nekünk adta. Mert Brassai nekünk örök dicsőségünk 
és büszkeségünk, de egyszersmind áldozat és terhes örökség, 
neve örök emlékeztető arra a súlyos teherre, amely a magyar 
kultura fejlesztésében és terjesztésében ránk — az ő örö-
köseire — szállt. 

A múlt század negyvenes évei óta a kollégium tanügyé-
nek éltető, mozgató, soha nem nyugvó reformáló szelleme. 
Első nagyjelentőségű kezdeményezése, hogy az anyanyelvet 
tegye a tanítás nyelvévé. A gondolat nem az ő elméjéből pat-
tant ki, benne volt már a közszellem reformáló áramlatában. 
De a kivitel ereje, lendülete az övé. Az iskola lassan cammo-
gott a maga konservativ útján mindennapi dolgai közepette; 

* Felolvasás az U.I . T.-nak Dicsőszenímártonban 1922. jut. 25-én tartott 
vándorgyűlésén. 




