
SZILÁDY ÁRON. 

RAVASZ LÁSZI.6 gyászbeszéde 

Szilády Áronnak 

a M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g t i sz te le tbel i t a g j á n a k r a v a t a l á n á l . 

Ezékiel. 10. r. 14. v. É s négy o r c á j a va la m i n d e n i k -
nek ; az első orca va la K é r u b - o r c a , a m á s o d i k 
orca e m b e r o r c a , a h a r m a d i k o rca orosz lán-orca 
a negyed ik sasorca. 

Különös prófétai látás egyik foszlánya ez, kedves atyámfiai, ame-
lyet felolvastam előttetek. Magok a szentírás-magyarázók sem igen tud-
nak mit csinálni vele. Csak abban egyeznek meg, hogy a próféta valami 
rendkívüli, természetfeletti lényt látott, amelynek négy lelke és négy 
arca volt ; mindenik arca más-más világtáj felé nézett, úgy, hogy egy-
szerre csak egyik arcát lehetett látni, a többit nem, tehát mindenki 
másnak látta. 

Előttem sötétlik a Szilády Áron koporsója s nekem szólanom kell 
fölötte. Egyszer-kétszer láttam őt, de sohasem beszéltem vele, bár gyer-
mekségem óta ismerem, s ha messze távolból is, sShasem szűntem meg 
tanulmányozni őt. Mióta pedig a dunamelléki püspöki székben mint hi-
vatalos kormányzója és bírája ülök, még nagyobb erőfeszítéssel pró-
báltam lelkébe pillantani, anélkül, hogy ő ezt észrevette volna. Mert ha 
észreveszi vala, sohasem érem el azt a célomat, hogy meglássam őt a 
maga belső valójában. De meg kell vallanom, lénye titokzatosnak, rend-
kívülinek, átláthatatlannak maradt mindvégig előttem. Csak azt láttam, 
hogy más méretű, más veretű ember, mint mi. Van benne valami szokat-
lan, idegen, magányos és grandiózus vonás, mint egy Nibelungen hős-
ben, aki valamelyik modern csatatér lövészárkába tévedett. 

Ti vele éltetek le több, írünt egy félszázadot. Nincs senki közületek, 
aki élete legfontosabb perceiben ne az ő ajkáról hallotta volna az élet 
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igéit. Hiszen azok, akiket ő keresztelt, már dereshajú nagyapák, vagy 
nagyanyák. De azért azt hiszem ti sem vagytok tovább az ismeretében, 
mint én. Ti is idegennek, magányosnak, zárkózottnak, nagynak és fel-
ismerhetetlennek tartjátok velem együtt. Mint valami nagy kőkolosszus, 
úgy állt éltetek középpontjában : idegen világ méreteivel és igényeivel. 
Anachronismus volt, pedig mindig új volt ; nem lehetett tudni : nap-
fényben álló alakja nagyobb, vagy az árnyéka ; útban állott, pedig út-
mutató volt ; váratlan volt a hallgatás s váratlan, amit mondott. 

Hasonlítom tehát Szilády Áront az Ezékiel látta csodálatos lény-
hez. Négy arca volt és mindenik másfelé nézett ; egy ember csak egyik 
arcát láthatta csupán s ezért van, hogy mindenki másnak látta és senki 
sem látta egészen. 

Jertek, járjuk körül a ledőlt kolosszust lábujjhegyen, elfogódott 
kegyelettel s a hivő lélek tágranyílt gyermekszemével nézzünk bele mind 
a négy arcába. Kezdjük a végén. 

Az első orca sasorca. Ezzel az arcával Szilády Áron az Igazság 
napjába : a Tudományba nézett. Hogy' fürdött annak fénylő világos-
ságában, hogy' kutatta annak lángoló, perzselő mélységeit! Zsenge filo-
zofus korában ott gubbasztott, vagy röpdösött a nagykőrösi öreg fészek 
ölén az Arany János és társai szeme előtt. Micsoda öreg sasok ültek akkor 
ott ; ha szárnyra keltek, szárnyuk hegye megsurolta a szellemi világ 
kék boltozatát s távoli csillagok hunyták le rebbent pilláikat, ha elhúztak 
mellettük ezek a hatalmas égi vándorok. Ezek nézték és gyönyörködve 
nézték, hogy nő a fiatal sas szárnya s verdeső örömmel gondoltak azokra 
a magasságokra, ahova ez a sasfiók fog szállani. Mint fiatal teológus-diák 
Debrecenbe ment, az öreg Lugossy magányos fészkébe, onnan Göttingába, 
a legmagasabb sziklaoromra : Ewald mellé. Micsoda tájakat látott be és 
szállt be onnan ! Szemei áthatoltak Kelet ezerszínű szőnyegén s az évezre-
des múlt sűrű kárpitján. Látott szerelmeket és hősregéket, amelyek a 
Hymalája alján születtek, tragédiákat, amelyek Ázsia szívében ját-
szódtak le. Az ind és párz mythosok óriás alakjaihoz ért hozzá a lelke s 
kihallgatta egetdöngető panaszaikat, napot beárnyékoló haragjukat és 
sirászi rózsaerdőket termő szerelmüket. Felidézte a homokba sülyedt 
városok lelkét s egy iromba kődarabról leolvasta elmállott birodalmak 
megrázó végzetét. De a sas nem költöző madár : mindenünnen hazaszáll. 
Ő is visszatért s a magyar irodalmi mult nagy rengetegébe vette be magát. 
Olyan tájakat járt be, olyan fákat fedezett fel, aminőkről eladdig másnak 
sejtelme sem volt. Ősi, titkos mesefákat, kiszáradt, fagyöngyös törzseket, 
magányos, exotikus példányokat. Tolla mohától volt zöldes, de ka kuk-
fűtől illatos ; még tévedései is útmutatások. 
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Sas orcáját látta és ismerte az egész erdő. A fák, a sziklák, a víz-
mosások, őskori szakadékok megszólaltak és elmondták titkaikat. Titok-
madár lőn ; mennyi, amit elárult s mennyi, amennyivel örökre elszállt! 
A magyar szellemi erőnek csodálatos és kivételes példánya, babonás vén 
madár, aki mindenkinek atyja és oktatója. Mintha megelőző korból 
maradt volna itt egy református prédikátor, aki korának és szakjának 
első tudósa ; mai fogalmak szerint talán műkedvelő, antik felfogás 
szerint felkent főpapja a tudománynak. A tudománynak élt és nem a tu-
dományból ; nem az adott neki kenyeret : ráfizette minden vagyonát. 

Köszöntelek szálló sasorca, amint eltűnsz egy szűk és árnyékos 
hazából a szemtől-szembelátás birodalmába! 

A második orca oroszlánorca : ezzel ellenségeire nézett. Ki az orosz-
lán ellensége? Mindenki, aki elég nagy arra, hogy szuverénitását korlá-
tolja. Ilyen szempontból Szilády Áronnak sok ellensége volt. Ellensége 
volt, aki kisebb vala, mint ő kívánta ; aki nagyobbnak igyekezett lát-
szani, mint ő ítélte. Ellensége volt, aki nem úgy értékelt mint ő, vagy aki 
tőle alkalmazkodást, elvtagadást kívánt. Haragja annyira résen állt, 
hogy nem volt ideje mentség keresésére, enyhítő körülmények számba-
vételére. Mindenre képes volt, csak kettőre nem : nem tudott megal-
kudni és nem tudott hazudni. Erősebb volt annál, hogy nevelői fogá-
sokkal bíbelődjék, robusztusabb, hogy hajlongjon. Feleslegesnek tar-
totta könyörögni, vagy rimánkodni, mikor parancsolni is lehet ; bűnnek 
várni, mikor az akarat olyan sietős; lehetetlennek — felejteni. Minél 
nagyobb volt az ellenfele, annál jobban érezte magát ; apró ellenségek-
kel nem állott szóba; igaz nem is bánta, ha titáni birkózása közben 
egy-két apró alkalmatlankodót eltaposott. ' 

Ilyen hibái csak nagy embernek lehetnek. Oroszlánnak kell lenni 
ahhoz, hogy valaki ilyen kísértésekkel szemben — gyönge lehessen. Csak 
az vessen rá követ, aki olyan erős volt, mint ő s mégis tudott gyöngéd 
lenni. Ezt parancsolja a keresztényi szeretet s ellenkezőjétől óv az ezó-
pusi mese, mely a haldokló oroszlánról és szánalmas ellenfeléről szól. 

Azzal, hogy neki sokszor nem volt igaza, még nincs teljes igazuk 
ellenségeinek. Csak akkor lesz teljes igazuk, ha szívből megbocsátanak. 
Ha Szilády Áron oroszlánarcáról felemelik tekintetüket a Juda orosz-
lánjának, Jézusnak arcára s azzal a szemmel néznek halott ellenfelükre, 
amellyel Jézus néz reá. A kemény ellenfél nagy jótétemény ; Isten 
azoknak adja, akiket igazi férfiaknak s egész keresztyéneknek akar 
látni. 

Űgyebár, itt e koporsó körül ilyen ellenfelek vannak, akik hálát 
adnak Istennek ezért az oroszlánorcáért, mert különbek lettek általa. 
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A harmadik orca emberorca. Az elsőt egész Magyarország látta ; a 
másodikat Halas s a Dunamellék, ezt a harmadikat még kevesebb : egy-
néhány ember, az ő kis családja. Elzárta magát a világ elől s keveseknek 
mutatta ezt az orcát, hogy soha el ne felejtsék. Ezt az orcát látta valaki 
több mint hatvan évvel ezelőtt a szerelem és ifjúság tüzében égve, a költé-
szet aranypárázatában. Ezen az arcon mosott mély barázdát az emberi 
fájdalom könnypatakja, mélyet, mint a rengeteg vízmosása. Ne a híves 
mélységét nézd e vízmosásnak, hanem azt a fájdalmas erőt, amely 
tépte. És erre az arcra szállott rá kis unokája csókja, mosolya, mint 
villámsújtott, üszkös sudarra a tarka szárnyú lepke. Ezen az arcon gyúlt 
ki a megbocsátás, szeretet, gyöngédség fénye, mint a Pólus jégkolosszu-
sain az éjszaki fény. Csak ti láttátok ezt, kedvesei. Közületek is nagyobb 
rész sírba vitte ezt a látást s az beleszövődött csöndes, örök álmaikba. 
Akiknél még élő-látás, ma-holnap az ifjúság tűnő emléke lesz. Őrizzétek 
szívetek mélyén, mint a hegyormok tengerszemei a sugárzó nap képét. 
Ne engedjétek, hogy szétfoszlásával szegényebb legyen a világ és egészen 
szegény a szívetek. 

A végső arc a cherub orca. Ezt csak egyetlenegy valaki látta : Isten. 
Néhanéha ugyan mintha fölvillant volna itt a szószéken, midőn arcán ki-
gyúlt ó-testamentomi igehirdetésének visszfénye, hogy megint eltakarja 
haragjának füstje, de állandóan csak Isten látta. Ő is csak azért, mert 
a Jézus Krisztus arcán át pillantott rá. Rápillantott a megváltó halál 
egyszeri és tökéletes áldozatának illatos füstfellegén, könyörülő szerelme, 
örök szánalma nagy isteni könnycseppjén. Ezért látja fényesnek, a 
bárány vérében megfürdöttnek, ősi örök tisztaságába visszaállítottnak. 

így tekint reá. így tekintsen egykor reátok is. 
Ha ezt az orcát nézed, látod egy darabig a többi hármat is. De 

csak egy darabig. Azután egyre hatalmasodik a cherubarc s felfogja, 
elfedi a többi hármat, mint a fehér szín a szivárvány színeit. 

Amint egymásután eltűnik a három arc, búcsúzzunk el rendre 
mind a háromtól. Az elsőtől egy büszke szemvillanással, a másodiktól 
egy kiengesztelő sóhajjal, a harmadiktól egy könnycseppel.' Az utolsóra, 
arra, amelyik örökre megmarad, áhítattal mondjuk : Amen. Amen. 


