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Kedves Tiszteletes Úr!
Még a múlt év december 30-án írt levelére az ismert körülmények következ-

tében csak most válaszolhatok s most is csak pongyolán és futólag.
Szíves szavait köszönöm. Olvastam programszer6 cikkét is, melyet azonban 

gondolom inkább programvázlatnak szánt Tiszteletes úr. Ma nincs kezemnél ez 
a cikk s így inkább benyomásaimról számolhatok be, amelyeket az bennem kel-
tett. Részletes észrevételeket tenni reá nincs módomban; bár sok részletére ko-
moly aggodalommal tekintek.

Én ugyanis gyakorlati kérdések megoldásánál az életet nézem, nem az elmé-
letekre építek s az adott tényez*kkel számolok, mert a nélkül minden csak 
teorizálás. Ezért fölvetem és is a gyakorlati latin kérd*pontokat: cui? Quomodo, 
quando, quibus auxilis? És nem találok minden kérdésre megnyugtató feleletet 
lelkiismeretem el*tt.

Az els*re könny6 felelni. Abban talán mind egyetértünk, hogy egyházunk 
széleskör6 reformokra szorul. Ezek mértékében azonban már nem alakult ki 
még máig sem olyan megszilárdult és megnyugtató közvélemény, melyet mind-
nyájan nyugodtan tehetnénk magunkévá. :szintén megmondom, hogy Tiszte-
letes úr programvázlatának is ez a része az, amivel nem tudok mindenben egyet-
érteni s attól tartok, hogy csupa jót akarva is most több bajt és veszélyt, mint jót 
hozna reánk.

Mert ne felejtsük, hogy a budapesterek jóvoltából hol vagyunk, s a jöv*t sen-
ki sem tudja.

1 Lel*hely: Kiss Elek püspök hagyatéka, EUEGyLt-ban, Kolozsvár.
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Tény azonban, hogy jelszavakért eldobtuk a valót. Leromboltuk a régi házat 
s az újan átfúj a szél. Ma egy, holnap más deszka és papiros fala d*l le; az épület 
recseg, ropog és senki sem érzi biztonságban benne magát.

Azok, akik paradicsomi változásokat reméltek az új rendszert*l, éppen úgy 
tehetetlenek a növekv* anarchiával szemben, mint mi sokan, akik jobbnak tar-
tottunk egy valamilyen rendet, bármilyen rendetlenségnél. S most velük esszük 
azt, amit nem a mi megrendelésünkre f*ztek.

Ami ott megtörtént nagyban, attól féltem én kicsinyben az egyházunkat.
Nehogy csákánnyal, robbantószerrel rontva a régi ócska falaknak, épület 

nélkül maradjunk, s az Isten tele megvegyen. Nehogy maguk alá temessenek a 
lerombolásra szánt falak minket is, akik pedig szebb és jobb épületet szeret-
nénk.

Quomodo? Quando? Most hogyan csinálhatunk reformokat? A legszebb 
ünnepl* nyári nadrágban is megfázik az ember, ha tél van. Most készítsünk ter-
vet, de részletes, minden vonatkozásában precíz és pontos tervezetet. Azt vigyük 
a nyilvánosság elé. Fontoljuk meg és vitassuk meg minden oldalról, hogy érjék 
meg az ügy a maga idejére. Így nehány hevülékeny és tettre vágyó, de nem elég 
sokat tapasztalt ember buzgóságát látom; de kívánságaik és terveik, illetve gyak-
ran ötleteik gyakorlati keresztülvitelére több a jóakarat mint a biztosíték s több a 
tapasztalatlan ember hiszemje és illúziója, mint amit embereink és er*ink szám-
bavétele után komoly eredményül joggal szemlélhetünk s várhatunk.

Mert embereink minden rendszer mellett is ugyanazok maradnak. Éppen 
ezért a kikkel kérdése is éget*. Van-e a rendszerváltozáshoz elég sok és elég széles 
látókör6 emberünk? Én aggodalommal gondolok nyugodt lelkiismerettel e kér-
désre adható feleletre. Idézni merném a szentírást, hogy „kevesen vannak kivá-
lasztottak.” És az nem sokat érne, ha egy klikk uralmát egy másik klikké váltaná 
föl. Ellenben a régi rendszer embereib*l és az új törekvések képvisel*ib*l egyfor-
mán kiválasztott legértékesebb, legmunkásabb és legönzetlenebb emberek érvé-
nyesülését tartanám egyedül célravezet*nek. Ezért igen megfontolandónak tar-
tom a hangot is, mellyel dolgainkról és embereinkr*l szólunk a nyilvánosság 
el*tt, mert értékes embereket elkedvetleníteni az egyházra akkor is veszteség, ha 
nem a mi fölfogásunkat vallják, de becsülettel élnek és dolgoznak értünk és kö-
zöttünk.

Ami Tiszteletes úr azt a szíves felszólítását illeti, hogy Tiszteletes úrékkal 
munkáljak együtt közre abban, hogy egyházunkban fejl*dést és lendületet te-
remthessünk, azt hiszem, hogy nem kell külön bizonygatnom, hogy ezt t*lem 
telhet*leg a legszívesebben teszem. Nekem leginkább irodalmi téren veheti egy-
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házam hasznomat. Másutt már aligha, mert lefoglaltatásom nagyon köt s „ars 
longa, vita brevis”.

Most, hogy Pap Domokos barátom is itt van, remélem, hogy egy vagy legké-
s*bb másfél év alatt már produktív munkához foghatunk.

Úgy gondolom, ilyen értelemben írhatott Tiszteletes úr az én megkérd*jele-
zett rehabilitálásomról is.

Mindenféle alkotó munkában örömmel veszek részt. Másban nem s szemé-
lyek elleni harcokban sem. Mikor az unitárius kollégiumtól távoztam, ott hagy-
tam az engem ért sérelmeket is s még a látszatát is kerülni óhajtanám annak, 
hogy egyéni keser6ségeimért bárkivel szemben is a köz terén álljak bosszút. Az 
egyéni dolgok egyéni téren végzend*k s aki azokat a köz terére is átviszi, az nem 
méltó közpályán meghallgatásra, s*t megt6résre sem.

Szeretnék sokat írni s f*leg Tiszteletes úrral beszélni. De most lehetetlen. 
Bán< y Dénest idézem: „Isten s az id* mindent megmutat.” Csak aztán ne úgy 
mutassa meg, mint egyszer a vargyasi embernek, mert most mindent lehet. 

Szeretettel üdvözli: 
Kelemen Lajos

Kolozsvár, 1919. II. 7.


