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F Ő l e b b, fő l e b b 1 
(Zsina ti egy h. beszéd. :> ".) 

Alapi{Je: l [;zsaiás II. 2-3. 

t: L észen nz I1tols6 idö'kben, hogy minekutánna az 
• 

Ur házának hegye nlinden hegyeknek felette helyez-

tetik - - sok népek elmc1l1lck , ezt mond ván: jer

tek, menj ii nk fel az Urnak hegyére, hogy tanitson 

minket az ő litaira , s mi járjunk azokban; mert Sion-
• 

ból megyen ki rt törvény és az Ur beszéde Jeruzsá-

lembő!.ll 

-- - -
- - - -

• 

• Egy ifju ment jég s hó között; 
E jelszó zászlója fölött: 

, Fölebb! fölebb!, 

«Ne menj tovább! » kiált az agg, 
Ott vészes felhők torlanak; 

- - - - -
- - - - - -

- - --
*) Irta és az Uni táriusok zsinati közgyülésén Di cső-Szcnt·Mártonbn n 

188 7. szept. 4-én elmondotta De rzsi lU roly, budapesti unitárius lelkész. 
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_Nézd, tördelt fenyük rengenek! 
Nézd, milyen rémes meredek l:. 
Szól a pásztor, s jó éjt kiván; 
De zeng a távol rnagasán: 

, Fölebb, fölebb !. 

- - -
Ott fekszik örök éjjelen; 
O ly szép még, bár élettelen. 
S mint hull6 csillag, tiszta. szép, 
Az égből szózat száll ekép: 

, Fölebb! fölebb! . 

i ne ismern é az amerikai hires költőnek, a hal· 
hatatlan L ongfellownak, ki hozzá unitárius is 
volt, azt a megragadó kis költeményét, mely

ből az elébbi sorokat (kitlinő miíforditónk Szász Károly 
után) idéztem ?! - Mily magasztos gondolat van ab
ban lelkünk elé tárva! Magát az életet, a valódi 
életet, a minőnek lennie kell, festi az annak vágyaival 
és küzdelmeivel, czéljaival és dicsőségével. Ezt tünteti. 
elénk élénken, meghatón, rémesen és mégis bátoritón, 
fájón s mégis vigasztalón. Miként emelkedik az al
pesi ifju, az élet vándora, egy benső ösztön által in
ditva, egy titkos hivó szózat által vezetve, fölebb, fö
tebb! - Meleg családi tiizhelyek, melyeknél boldog
ság honol, vissza nem tarthatják. A leány hivó sze
relme és kérő könnyei meg nem állithatják. Az agg 
bölcs intése reá nézve csaknem hatástalan ul hangzik 
el, alig keltve egy tompa visszhango t a hegyekben, 
s még tompábbat az ifju kebelben. V ész és vihar, szé-
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ditő magasság s mérhetetlen tnélység vissza nem ret
tentik. Ő megy, zászlójával a kezében, fölebb, fölebb. 
Hitte, hogy ott közelebb lesz az egekhez, s bepillant
hat annak végtelenségébe, a világegyeten1 nagy biro
dalmába. Hitte, hogy ott hallani fogja majd asphaerák 
zenéjét, melynek ezüst húron játszó zengései inditób
bak a lenti fák levelei rezgésénél ; da llamai meghatób
bak a madarak dalainál, és lejtelme andalitóbb a völ
gyi ér egyhangú susogásinál. Hitte, hogy ott hallani 
fogja majd az angyalikar hymnuszát, mely édesb ott
honról zeneg, mintnem a lenti tüzhelyek, s vonzóbb, 
tisztább szeretetről beszél, mint minőt a változandó 
fö ldi leány igér. - És megy fö!ebb, fö!ebb. Az a jelszó 
a lobogón ellenállhatlanul vonzza. Egy szent sugallat 
az, örök törvény, melyet Isten keze irt fel ott benn 
a sziv táblájára. És legyen bár a földi vég: egy bor
zasztó, semmisítő lezuhanás; és legyen bár a szem
fedő: irtóztató hógörgeteg; vagy legyen bár a fagyos 
sir: észrevétlenül lappangó mérhetlen jégtölcsér _ . 
de ő tudja, érzi, hogy a jelszó ekkor is győz; a nagy 
törvény igy is érvényesül; a sugallat, mint mennyei 
szózat, ekkor is él és integet: »fö!ebb, fö!ebb;« 

S a költőnek igaza van. . Az emberi természet
nek vele-született sajátja, önként feltámadó vágya: fő
lebb, magasabbra emelkedni, és iery látkörét kibő vi
teni. Avao'y ki ne emlék'eznék "vissza a eryermeki " , " korra, midőn a léo' madarait látva sohaJ'tva ohaJ'tók : " - , 
vajha szárnyaink lennének, hogy fel- s elrepiilnénk 
messze-messze, méer ha tán e szárnyaláSlI nk közben, 
." k mmt a rege beli fiú, tulmerészre emelkedve, ön-neviin 

adna is nevet kár vizeinek!?· Ki ne emlékeznék 
vissza, valjon ifjllságllnk vágyai és ábráncljai nem a 
menny csillagaihoz fiizödtek-e; s légváraink, e fénylő 
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kastélyok, nem a magasságban épiiltek-e l? E.l ne 
emlékeznék, valjon midőn az élet nagy mezejére leg
először kiilldultunk; vagy a sors által hajtatva, miként 
Jáko b, a bizonytalan jövőnek járatlan ösvényét ma
gunk elé vettük, s a napi út után pihenőre döh-e, 
álmokat álmodtunk valjon az a létra, melyen 
reményeink biztatva mosolygó angyalai fel- és alászáll
tak, nem az égig ért-e!? - Valjon, midőn a férfias 
munkásság és a komoly kötelesség telj esités szá raz és 
forró homokján izzadunk és küzdlink valjon 
nincs-e előttlink czél, mel)" meszszibb, mint a látha
tár; valjon nincsen-e eszményiink, mely magasabb, . 
mint ll1i vagyunk!? - S végül, valjon, midőn az e ll1-

berkor végső szakába átlép,·e, a mul taknak emlékein 
élünk, és azokban pillanatra meg ifjodunk, vagy talán 
azoktól örökre elmeneklilni igyekezlink; sőt midőn ez 
a földi por ép összeomlani készül - - - va lj on még 
ekkor is, nincsen-e hit, a mely biztat : »tovább, t o
vább! « -- - nincsen-e lelki vágy, a mely fi gyel, s 
aztán emelkedik a mennyei szózat hullámain : fő/ebb, 
főlebb! ? 

Igen, a költőnek igaza van. Az emberi termé
szetnek eredeti tulajdona, megkü l önbözte tő ,·onása: a 
fölebb-törekvés, az emelkedés-vágy az eszmények felé, 
legyenek azok szépészetiek, értelmiek, avagy erköl
csiek. - De a költő és proféta közelálló, rokon le l
kek. Mindkettő meszszire s mélyre lát. Mindkettő át
hatol a dolgok külsején s fölfedezi azoknak lényegét; 
s a fölületeken és látszatoko n áttörve, belátja s hir
eleti az igazság alap-elemeit. - A különbség köztük 
csakis helyi s fokozati lehet. Egyik inkább az érzel
miek, másik inkább az erkölcsieJ.;: és le lkiek esz mé
nyies terén mozog. Egyik meghat s gyönyörködtet ; 
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másik tanit, buzdit, fö lráz és lelkesit. Egyik inkább a 
szivhez szól, másik a lélek öntudatához vagy a lelkiis
merethez- Egyik azt irja e lőnkbe, a mi van, másik: 
a minek lennie kell Egyik elmondja, hogy Itol járunk, 
J/úk vagyu nk ; lllásik arra figye lmeztet, a Itová me nni, 
s a mikké lenni tartozunk Egyik érinti és meginditja 
a bennünk levő emberit,. másik mozgalomba hozza a 
bennünk rej lő istenit. És épen e pontban igen gyakran 
összetalálkoznak, és lesz az ihletett költő ihletett pró
féta. Ez az összetalálkozás szolgáljon magyarázatául, 
s esetleg mentségéül annak, hogy beszédem alapigé
jéül a proféta jóslatát, jeligéül a költő profeciáját vá-

• lasztottam. 

, 
Ezsaiás, korának és nemzetének legnagyobb pro-

fétája, legkiválóbb erkölcs-tanitója, az a lapigékben jós
latos re ménykedéssel tekint ama boldog és dicső 
időkre, a melyek a tévelygések és megprób~ltatások 
után majd bekövetkezni fognak, midőn az Ur házá
nak Itegyc mindm Izeg)'eknek felette Ilelyeztetik, hová 
minden pogányok és népek elmennek, ezt mondván : 
j ertek, menjünk fel az Urnak hegyére, az Iste1' Itá
z ába, Izogy tanitson minket az ő utaira, s mi járjmzk 
azokba1',. mert Sionból megyett ki a til1'vétl)' s az Ur
nak beszéde Jtruzsálembó'l. 

A profétai jóslat óta, eo-y bizonyos értelemben a 
törvény Sionból kijött, S az Urnak beszéde Jeruzsálem
ből kiindult. Ama kimao-asló szellem a nag)' Mester 
J ' b' , 

ezus, a ki ép e profétától olyan sokat tanult, lénye-
gé,ben nem eltörlé, hanem betölté a törvényt, s messzi 
Idők re szólóan -hirdeté az Úr beszédé t. D e amaz 
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ohajtott idők, midőn minden pogányok és népek az 
Úr útait tanulni a Sionra ll1ennek, ez idők n1ég 
nem jöttek el, habár lassan-lassan közelgő ben van
nak. A proféta ineghalt nehéz 5- gonosz napok 
után s szintuo'y a lVlester is. Egyik sem érte 111eg 

) ;::. • n 

munkája sikerét; egyik sem láthatta szent elveI gyoze-
delmét, mint nem látják általában azok, kik nagy 
eszmék harczosai. Övék az eszmék megteremtésének 
vagy legalább első hirdetésének dicsősége; övék a 
küzdelem és a lelkesülés; övék talán egy majdan be- , 
következő diadalnak hite és reménye, de nem 
övék, vagy csak ritkán s kis mértékben, eszméik való
sulásának, testesülésének láthatása. Ez eszmék örök
ségül szállanak át unokákra, utódokra, mint megannyi 
hulló csillag, szivek, lelkek, elmék légkörében szét
oszolva, és ott élve, hatva, avagy elfeledve, eltemetve. -
Minél magasabbak és szentebbek ez elvek, ez eszmék: 
annál nehezebben valósulnak; annál nagyobb s hosz
szabb harczot kell vívniok az előitélet, a babona, az 
elfogultság, a tudatlanság, a megszokás és az önzés 
hatalmai ellen. E hatalmak mindenütt ott vannak; 
:első-szülöttségi jogot követelnek; elfoglalják az észt, a 
szivet, a lelket, s ha legyőzetnek is, újra feltámadni 
igyekeznek. . Innen van az, hogy az eszmék világá
ban is a létel nem egyéb, mint küzdelem az életért,' s 
a győzelem nem más, mint a legalkalmasabb nak s leg
méltó bbnak túl-élés e és fenn-maradása. Innen van az, 
hogy ugyegyeseknél, mint a ' tömegeknél, a benső 
fordulat, a benső megérintetés, a megtérés olykor 
egyszerre s azonnal, de a teljes átalakulás és tovább
fejlődés csakis lassan és fokozatosan történhetik. 
Innen van az, hogy bár csaknem 19 száz év folyt le 
ama názárethi nagy .férfiu születése és élete óta : ele 
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azért a keresztény vallás, a szó nemesb értelmében, 
még mind csak kezdődik, csak indulóban van, s egy 
jobb j övő felé csak törekszik s reménykedik Innen 
van, végül, az, hogy a végtelen időben , ugy a l~folyt 
évezreken, mint a lefolyandókon is, mindig igaz, mindig 
helyes, s mindig kötelesség volt_ és le~nel a próféta 
nagy intése: jer/eit, menjünk fel az Urnak Itegyére, 
IlOg)' taniüon minket az Ó' ú/aú-a ; S mindig megáll 
a költő i nagy jelige: Fxcelsior! - fö!ebb, (ölebb ! 

, 

, 

Az unitárizmus, vagy egy-isten-hivés, habár annak 
eredete, véleményem szerint egykorú a legelső 

öntudatosan érező és gondolkozó embernek az Isten
ről vagy egy fe lsőbb hatalon1ról alkatott gondolatával 
és hitével ; habár, tudvalevőlE'g, maga Jézus és az 
apostolok is egy-isten-hivők és hirdetők voltak - az 
unitárizmus mégis, mint történelmi mozzanat, tudjuk, 
hogy a ker. egyháznak legifjabb gyermeke, a hit-javi
tásnak vagy reformationak legifjabb és mondjuk -
legszebb természetes fej leménye, E llenségeink, az igaz, 
az unitárizmust »a természetes fejlődési [olyamatból 
kizökkent képződmény<-nek mondják ; de hát, az 
elfogu ltság, a szük-keblüség, az önhittség gőgje, má~ 
természeténél fogva, az igazságot belátni és elismernI 
nem akarja, nem kivánja, A józan itélet e lőtt azonban 
az i elő máris megmutatta, s hiszszük, mind jobban és 
jobban bizonyitni fOO"J'a hoO"y az unitárizmus a vallás 

~ , <::> 

történelmében egy egészen természe/es, és pedig 
magasabb fej lemény, a melynek gyökérszálai a leg: 
mélyebb mélybő l , az emberi természet legfőbb elemel 
- az ész és sziv mélységéből indulnak ki, s a mely 
épen ezért arra van hivatva, hogy a vallásos élet nagy 
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fájának, hol erői szétárad nak, elébb·utóbb koronájául 
szolgáljon. 

Ezt a nemes és ma<Yasztos elhivatást szemeink 
b 

előtt tartva; szent vallásunk jövőjében , örök fejlőd és· 
képességében, s az egész emberiséget átölelő és 
átható erejében telj esen megbizva ne látnók·e, 
mily szép s mily nagy feladat vár reánk ' Ne látnók·e, 
hog)' fontos kötelességeink s teendőink vannak ' Ne 
látnók·e, hogy, mint az alpesi ifju nak, vészszel és 
viharral s ezer nehézséggel szemben, ug )' egyenként 
mint összesen, mennünk, emelkednünk, haladnunk kell 
a zászlóval a kezünkben folebb, folebb U Ne látnók·e, 
hogy első sorban nekünk szól az ige: je,'tek, nzenjúnk 
fel az Úr hegyére, /tog)' tanitson minket az ő útaira! :' 

Igen, menjünk folebb, mindenek előtt, a gondolat 
világában, az ész nagy birodalmában. Végtelen az, 
melynek határai beláthatatlanok; magaslatai bámulatot 
keltők, - széditők tán olykor, de mindig biztatók és 
örvendeztető k, és boldogok vagyunk, ha egyiken vag y 
másikon megpihenünk. Minden ember önmagában 
egy kis világ, melyben különböző erők élnek, hatnak 
és működnek, s ezeknek összhangja adja az élet szép· 
ségét, értékét és teljességét. Van egy erő bennünk, a 
többek közt, mell' által önmagunkból ki· s fölemelked· 
het ünk. Egy erő, mell' által nemcsak önma<Yllnkat 
hat juk át és mérjük, de a melylyel bejárhatjuk és 
magunkhoz ölelhet jük a nagy mindenséget. Egy erő, a 
melylyel alkotunk, teremtünk, tudást és ismereteket 
gyüjtünk, melyek által épit jük s javitjuk az életünket 
ugy,. a mint tényleg van) s eszményileg ugy is. a mint 
lennie kellene. Egy erő, a melynek segélyével ol),kor 
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e véges lét szinvonalán felül eil1elkedve, érezzük, hog)', 
ll1 iként Isten, ugy Illagunk is, egy bizonyos tekinte tben 
felü lállunk az eltünő időn, vagyis végtelenek, isteniek 
vacryunk. Ez az 6"Ő lelkünknek öntudatosan gondoL
ko';tf enie, az emberi észnek a végtelenséget bejáró 
/tata/ma. És ép ezért, a kérdés az, földhöz raga
dottan maradunk-e mindig, egy kedvün szemlélve 
kicsiny parányait, vagy fölfelé emelkedünk olykor, 
»mint égbe szálló gondolat, kibontva lelkünk szár
nyait. « ! ' -- A kérdés az, a puszta megszokás, napról
napra tengés unalmas útain vándorlunk-e folyton, 
avagy felbuzdulunk olykor, s élet-j elt ád a tüz, mit az 
ihletés perczein, a gondolat villáminál, Isten ajkunkra 
tűz !? .. - A kérdés az, ott csiingünk-e mi!)dig, tétlen 
megnyugodva, a századok betüjén, mely megöl, - vagy 
figyelünk, s fölebb-fölebb megyünk nagy létráján a 
szellemnek, mell' újabb meg újabb szózatokat hirdet, s 
szentebb és magasabb kijelentéseket tesz az Isten 
'1 "111 , le o .. . 

-

Mind e kérdésekre, kivált a mi szempontunkból, 
mi lenne más válasz, mint »jertek, menjünk fel az Ur 
hegyére;< emelkedjünk fö/ebb a gondo/at világában, a 
tudományban. A szabad kutatás és vizsgálódás 
szelleme hozta létre, a mint tudjuk az unitárizmust. A 
tudás és ész hatalma adta meg lét jogát, s a századok 
viharai között a tudás és ész hatalma adott, első 
sorban, erőt, támaszt fennmaradásának. Ezt a táma
szu nkat, mint jelenünk s jövő nk leg nagyobb biztosité
kát, erősiteni tartozunk. Más egyházak külső isteni
tett tekintélylyel s hatalommal, óriási gazdagsággal, 
mesterséges úton-Inódon s nagy apparatussal Illegal
kotott szervezettel, az érzékeket kábitó, az észt e1tom
pitó, az egyéni akaratot és személyes szabadságot 
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lelánczoló cu ltussal s szertartásokkal, az érzést és 
o-ondolkozást elrettentő az emberi természetet a 
~zo l o-asáo-ba siilyesztő,' olykor a tiszta erkölcsnek 
ellel~no l.;';,ló, s néha még az Isten eszméjét is -- bár i 
öntudatlanul lealázó theologiai tantételekkel és 
do o-mákkal birnak -- s io-y fölfeo-yverkezve még b , . b b 

sok{,io- türhetik és hordozhat ják a haladó tudomány 
b . , 

ostromát; még sokáig fed ezhetik önmagukat az 19azsag 
és a vi lágosság folyton jövő nyilaival szembe n. De jaj 
nekünk, kik ily fegyverekkel szere ncsér e - nem 
rendelkezhetünk ; jaj nekünk, kik az igazság és világos
ság, a szabadság és haladás jeligéit hordozzuk zász
ló nkon ; jaj nekünk, ha a többieket követni akarva, ép 
az igazságok előtt mi is védekezni kezdü nk ; jaj nekünk, 
ha a tudományt mi is ellenségünknek tekintjük; jaj . 
nekünk, ha önként kinálkozó támogatását el nem 
fogadjuk, s be nem bizonyit juk, hogy e támogatás 
mellett, vagyis a tudomány világosságától áthatva a 
vallás még szebb és dicsőbb, fényesebb és böldogitóbb, 
igazabb és ·szentebb. 

De lássuk csak kissé közelebbről, valjon mit is 
veszitünk, s mit 1t)'erü1lk az által, ha a vallás mezején 
is a haladó tudományhoz csatlakozunk vao-y , b , 

helyesebben szólva: ha a tudomány bebizonyitott io-az-
ságait a ' vallás szolgálatába fogadjuk ? . . . . b 

Veszitji:ik, például, azt a primi tiv felfogást, hoo-y 
ez a föld, sőt maga ez a világ is, hat nap alatt tere;';.,
tetett a semmiből Istennek »leO"yen! « szavára mely 

, Ő b, 

ut~n. megnyugo~ott, S gyönyö~'ködve látta, hogy 
»J? ' - de nyerjuk azt, hogy mar e kts fö ldnek s a 
rajta levőknek az alaku lása és tovább-fejlődése is száz 
meg százezer, sőt millió éveket vehetett és vesz iO"ény. 
be, s hogy a teremtő és alkató szellem soh' sem ~zünt 
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meg s neIll is fog luegszünni tovább-alkotni és terem
teni, S valjon nem emelkedik-e ez által gondolkozá
sunk; valjon nem nagyobb-e ez által a mi Istenünk !? 
Veszitjük azt, mintha e föld egy közpon ti önálló test 
lenne, mely körli! a nap, hold, és a csillagok ezrei vi
láo'itva s dicső itve járnak és forognak; de nyerJ'ük 
~ , 

azt az ö nző büszkeségünket kIssé tán szeliditő t(~nyt, 
bogy ez a föld csak egy hannad-renclü bolygó ugyan 
nagy nap-renclszerünkben, a napnak csak kisérőj e, ső t 
maga a nap is függő viszonyban van más nagyobb na, 
pokkal, - ámde azért e kis föld is egy szép rendel
tetést tölt be, egy elveszhetlen részt alkot a nagy 
világegyetemben, s ugyanazon akarat vezeti őtet is, 
ugyanazon örök törvényeknek hódol ő is, s ugyanazon 
változhatatlan h űségen az Isten hűségén áll fenn 
teljes biztonságban s örök létezésben ő is, S valjon , 
nem emelkedik-e ez által gondolkozásunk ; valjon nem . 
nagyobb-e ez által a mi Istenünk !' Veszi t jük azt a 
keleties képzelődést, hogy valahol fejünk felett a csil
lagok között egy harmadik vagy hetedik mennyország 
van, hol az Isten, mint egy _nagy keleti király, angya
loktól körülvéve s dicsőitve, fényes trónuson ül; -
de nyerjük azt, hogy Isten egy örök szellem, végtelen 
ész, kinek nagy gondolatai a természet tüneményeiben 
s változatos alakulásaiban folyton testesülnek, )átha
tóklYá lesznek s eredetükre vallanak ; hogy 6 egy 
mindenütt jelen-levő és müködő öntudatos lélek, a 
mindenségnek élete kiben' az apostol szerint is 
mi is vagyunk, moz~zmk és é/tiHI? S vaUon nem emel
kedIk-e ez által <Yo ndolkozásunk' valJ'on nem na-

~ , 
gyobb-e ez által a mi Istenünk !' . Veszitjük azt 
a kezdetleges gondolatot, hogy Isten az embert egr
szen-e és azonnal teremtette a föld porából; veszitjlik 
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azt a dogmává emelt felfogást, hogy az első em ber
pár egy dicső paradicsomba helyeztetett, honnan nem
sokára a büne miatt kiesett és átok alá vettetett; és 
igyelvesziti némely felekezet a bún-eset, az eredendő 
bt:;', tanát, és az ezzel egybekötött más mesterséges 
tanokat; - de nyerjük azt, hogy az ember, mint a 
természet gyermeke, mérhetlen évekkel ezelőtt az 
örök fejlődés rendjén és isteni törvényei szerint állott 
elő, s e törvények szerint fejlődött s fejlődik ma is, 
mindig fölebb emelkedve teremtője felé; s igy jutott 
el, ösztöneit és lelki sugallatait kö vetve, ép amaz álli
tólagos büntetés - a munka és küzdés útján, a 
mely nem átoknak, hanem ,íldásnak s éle tnek bizo
nyult, az értelmiség és erkölcsiség, a lelki öntudat és 
személyes felelősségérzet ama fokára, a melyen ma 
minden földi lények felett áll, s melyről a tökéletese
dés útján Isten felé fölebb-fölebb mehet. És valjon 
nem emelkedik-e ez által gondolkozásunk és nemes 
ön-becsérzetünk; valjon nem vagyunk ez által na
gyobbak mi, ~ valjon nem nagyobb-e a mi Istenünk!!? 
Elvesztettük a külső csodákat egyenként s összesen, -
de nyertük e helyett a természet és a világ csodála
tos, törvényszerü rendjét, teljes megbizhatóságát, lélek
emelő szépségét s megható összhangját, melyek iránt 
eddig alig voltunk fogékonyok, mert magunkat a kül
természeten kivül- és felül-álló lényeknek, a természe
tet pedig pusztán szolgai eszköznek képzeltük, mely
lyel Isten, jó kedvében avagy haragjában, tetszés s 
szeszély szerint s önkényüleg rendelkeiik. És val
jon nem emelkedik-e ez által gondolkozásunk; valjon 
nem nagyobb-e ez által a mi Istenünk! ? Elvesz
tettük a bizonyos időponthoz kötött csodás és külö
nös kijelentéseket, - de megnyertük ama végtelen 
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Léleknek folyton os és soha meg nem szlinő kijelenté
seit, nyilatkozatait, melyeket tesz hinn a természet
ben és benn az emberi szivben és a lelkiismeretben ; 
melyeket tesz közvetlenül mindenkinél s mindenkiben 
ezer meg ezer útakon, tesz közvetve a valódi pröfé
ták, tanitók, költők, szónokok, tudósok, mű vészek és 
ihletett irók által, a kik voltak eleitő l fogva, s lenni 
fognak mindenkoron. · S valjon nem nagyobb-e ez 
által a mi Istenünk, és a kij elentők között nem a leg 
naCfyobb-e az embereszmény megvalósítója, a lehető 

b • 

emberi tökély példányképe, a mi nagy Mesterünk I , -

Elvesztettük, vagyis inkább elvesztették sokan a szent
háromságnak söha meg nem értett s ki nem magya
rázott tanát, sőt ennek még a gondölatbeli lehetősé
gét is, - de nyertlik amaz örök szellem, ama végte
len Lélek egységét; nyertük az egész emberiségnek, 
nyertlik az összes lényeknek, sőt magának a világ. 
egyetemnek lényegi egységé t. S valjon nem vagyunk-e 
ez által nagyobbak mi, s nem nagyobb-e a mi Iste-
nlink !? _ . Elvesztettük a közönséCfes értelemben 

. b 

vett testi feltámadást, de nyertük az egyetemes hal-
hatatlanság biztositékát, a mely szerint, valamint az 
anyagiakban, ugy a lelkiekben is, nem vész el soha 
semmi, hanem csak tovább-alakul, fejlődik és emelke· 
dik fölebb·fölebb. - Szóval, elvesztettünk sok ba
bonát, sok félelmet és retteCfést sok mellékes s lé-t> , 

nyegtelen dolgot, sok tévedést, sok ferde felfogást, 
melyek a vallásos élet haladását Cfátolták és lekötöt
ték, de n)'ertünk sok iCfazsá:ot sok úJ· ma2"as s 

b co J ,~ 

- legalább ez idő szerint _ biztos elméletet, melyek 
fölemeln ek, s egy szélesebb látkört, egy nagyobb vi· 
lagot tárnak fel értelmünk előtt. S valjon, e 
veszteséget és nyereséget összehasonlitva, nem mienk-e 
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első sorban a kötelesség, hogy meu jünk f et CL tr/-
dOlndnyban az Urnak hegyére, met)' minden 
/ieg)'ek1tek felette fletyeztetett, flOg)' tanitson minket az 
Ő lttairtlJ s 'JlZZ: járju1tk azokba?/,,. 1l1e rt a tnindenség 
Sionjából indul ki a törvény, s a világegyetem Jeru
zsá leméből az Urnak beszéde! 

• 

De ez még nem e lég, nem minden. A tudo-
mány, az ész és a gondolkozás kétségen kivül vezérlő 
hatalom, s oly tekintély, melynek szavait meg kell 
hallgatnunk, intéseire figyelnünk, igazságait s útmuta
tásait elfogadnunk és követnünk. D e az ember nem 
csupán gondolkozó lény; Ő több ennél, mert érező, er
kölCsi és lelki lény is. S ép ezért az életszabály, 
melyet felállitani szeretnék, ez lenne: fö!ebb {lZ érte!
miekben, de nzélyebbre aZ érze!nziekben,. fö!ebb a tnd 0 -

má1lyba1t, de nzétyebbre az erkölcsben és vallásban! ! 

Minden ember önmagában egy kis emberiség, 
melynek meg van saját történelme, ._- s ki tudná 
leit-ni, mily gazdag és változatos ez a történelem! ? -
Az embervilág körültünk inkább csak a külsőnket, a 
fölületLinket látja; s legtöbbnyire csak gyakorlati mü 
ködésünket és éle tLinket tekinti és igényeli. Pedig eze
ken túl s belül van az e mber, a valódi ember, az ő 
bámulatos benső világával. E belvilágunkban élnek, 
hatnak és működnek, mások által gyakrqn be nem 
látva, alDa belső rugók, ama nemes vagy kevésbé ne· 
mes ösztönök, melyek cselekedeteinket és életünket 
irányozzák. Itt vannak a titkos vágyak, a mélységes 
ohajtások, a messzi remények s rejtegetett csalódások; 
itt folynak le az ember alsóbb és magasabb érzelmei-
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nek, s olykor a lét vagy nem-lét kérdései nek óriási 
küzdelmei; itt ama nagy harczok, fájdalmak és szen
vedések, bukások és győzedelmek, melyeket ha leir
hatnánk, tán érdekesebbek s tanulságosabbak volná
nak, mint a nemzetek történetei. -- Igen, a sziv és a 
lélek mérltetetlen világa ez, telve örök müködő erők
kel és tulajdonokkal, melyeket, valódi mélyükben, csak 
az igazi profétitk és költők tudnak olykor érinteni, s 
melyekről csak az ihletés, a felbuzdulás vagy a meg
hatottsitg pillanataiban szoktunk magunk észrevehető 
tényleges jelt és találó kifejezést adni. E belvi
lág szentebb és istenibb érzelmeit, örökebb erőit mé
Iyi/sétek és nemesitsétek ! ! Csak itt és ezekben 
vagyunk valódilag otthon j csak itt és ezekben rejlik 
s nyilatkozik boldogságunk avagy boldogtalanságunk, 
a szerint a mint önmagunk keressük és teremtjük azt. 
Itt folynak le az érzelmi, az erkölcsi és a lelki mU
köclések. Itt tlinnek fel az erkölcsi és a lelki erők, 

avagy talán gyengeségek. Itt foly örömeink rövid 
időszaka, midőn Isten egyéni, családi vagy társadahni 
életünket örök jósitgitból, mert jók valánk, megaján
dékozza, Itt foly le a bá1Zat ezer meg ezer változatai
val, sö tét felhőt vonva ebelvilágunk egére, midőn a 
napi élet zajitból és az emberektől menekülve, némán 
vonulunk meg a természet ölén, mely nem tolakodik, 
s némán fogadjuk el az Isten részvétét, a ki titkon 
gyógyit. Itt a megrenditő keserv, midőn a veszteség, 
mint váratlan villám beraJ'zoIJ'a macrát szivlinknek táb-, ~ , 

láján, ' , , , és e rajz ugy éget, ugy kinoz! - Itt a 
megdermedés, midőn a csapások alatt olyanokká l,e
szünk, mint mozc-ó J' éc-heo-yek alic- eno-edve fel s altg 

b ö b , b b 

bocsátva szét egyebet, mint egynehány könny-cseppet. 
Itt van a kétségb'esés, a reménytetemég, ez a lelki ön-

. 2 
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gyilkolás, midőn a fájdalmak hullámain tovább-tovább 
ragadtatunk, 

«Mint a hattYll, mely tengerre 
Bujdosott, mind bennebb téved, 
Egy hab a lTI ,ís habhoz vágja, 
Mégsem ohajt lelni révet.» 

Itt van a mcla1tcholia, sötét, borult kedélyével, 
mely szenvedéseit panasztalan hordva bolyong, jár-kél 
üldözötten erdő n, mezőn, völgyön, hegyen. Itt van a 
sikertelen fáradság s csalódások után az aléltság, 
csúggfJtegség; a kényszerült meg nyugovás, keserii le
mondás, a melyről a költő ·búsong: 

«Nem a czélra vágyom; elveszett irányolTI. 
Ohajtok pihenni, - mindegy: hol, miképen? 
Akár czéihoz érve, zöldel lő vidlllyon ; 
Akár összerogy va, pályámnak felében. » 

Itt vannak: a tört sziv, őrült lélek, vert hadak és 
csalódott remények; - itt az ezer tervek, ezer alko
tások, s aztán ... ezer ro mok, ezer omladékok. Itt 
van mindaz, mikről a költészet valaha csak dalolt, s 
mike t örömében avagy fájdalmában önszive mélyéből 
megénekelt, . . . s a mike t olvasva, érezzük, hogy 
magunkat olvassuk. Itt van mindaz, a mikből s a miket 
a zene-mGvészet valaha teremtett; a mikke l meg indit, 
meghat, föllelkesit, s vidámságot vagy könyeket fa
kaszt, ... s miket hallva, érezzük, hogy saját szivünk 
húrjai zengenek. Itt van mindaz, mike t a képző-művé
szet valaha alkotott, a midőn a művész saját lelké t 
öntve át a műbe, mintegy élő alakokat, eleven lelkeket 
állit szemünk elé, legyen bár az : a család öröme, a 
félvilág gyásza, egy nemzet jubil,"uma, avagy Laokoon 
kínja, Niobé keserve. - De itt vannak az 
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erkölcsi erők és tulajdonok is. Itt a fdnak s igaznak 
érzete; itt az akarat választó-képessége; itt a köteles
ségek hatalma, az el/livatás parancsa ; itt a kitartás 
kiizdelme. az ál/tatatosság kifeszitett melle, és a !t"ség 
rendületlensége ; itt a lelkiismeretnek megnyugtató 
sugallata vagy ü ldöző kiáltása ; az erény titkos jutalma 
s a b,,,, mély fulánkja; szóval, mindama tényezők, 
melyek az emberi fellemet alkotják. - Sőt itt 
vannak a nemesebb lelki vágyak és tulajdOllOk is. Itt 
az a mélységes ösztöu, me ly a függés érze te által 
vezetve, egy magasabb lelki valót, az emberinél neme
sebb, szentebb és igazabb, megbizhatóbb és állandóbb 
szellemi lényt, egy örök vonzó központot, lelki napot, 
Istent keres. Itt van a Itit és bizalom, mely által a lélek 
a tisztaság és egyszerüség szárnyain Istenéhez emel
kedik. Itt a tisztelet s imádás önként támadó érzete; 
itt a Jtála titkon nyiló ibolyája ; itt a lelki béke mély
séges nyugalma, az örök éle t reménye, és ama leg
nagyobb : a szeretet mérhetlen hatalma. Szóval, itt 
van mindaz, miken a vallás alapszik, mikben gyökere
zi k, mikből táplálkozik és továb b-fejlődik, s miket 
visszaható erejével viszont á that és fölemel, megkoró-
náz és megszentel. _ , 

Es valjon e tekintetben mit vesztettlink az újabb 
tudomány által ? Semmit, épm semmit. Az em
beri természet, lényegében, ugyanaz ma is, a' mi volt 
évezerekkel ezelőtt, s ugyanaz lesz jövőben is. Ép 
ezért, e belvilágunk alap-elemeit s eredeti mély tulaj
donait léuyegükben a tudomány nem érinti ; de feflődé
stiMm irányozza, segiti és erősiti, tisztitja és nemes
biti. Gondolkozás és érzés miként magasság és 
mélység egyik a másikra kölcsönösen hatnak, 
viszonyban állanak. Minél nagyobb eszmékben élünk, 

2'· 
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minél magasabban gondolkozunk : magasság és 
mélység viszo llyosak . lévén annál mélyebben és 
nemesebben érzünk. Es e tétel forditva is igaz, Ezt 
bizonyit ják a világ legnagyobb gondolkozói a multban 
és a jelenben, A kinél nem igy van, - higyjétek eI -
az sem nem valódi gondolkozó tudós, sem nem valódi 
ember j az 111indkét téren csak kontár) nyegle és ámitóJ 

a minőkkel 'ezen átmenti korszakunkban, fájdalom, 
nagyon is bőven találkozunk. - Gondolkozás és 
érzés, tudomány és vallás egymásnak kiegészitői és 
támogatói, Csak kölcsönös közre-működéssel alkothat
nak kerekded egészet és valódi tökély t. Az érzel
mek belvilága a vallásnak meleg ágya; de, hogy 
növényzete halvány, élettelen es ferde ne legyen, az 
ész világosságára van szüksége; ez ád annak helyes 
irányt, szép a lakot, ')negragadó szinezetet, s természe
tes pompát. - Apoljátok, mélyitsétek s míveljétek 
ezt a meleg-ágyat, de annak ablakát forditsátok mindig 
az' örök ész -napja felé, Isten felé II , 

, 

,', Ismételjük tehát a nagy szabályt: töleM az értel
miekben, a gondolkozásban; mélyebbre az érzelmek
ben! ' -- s adjuk hozzá még a harmadikat, mely'et, 
hogy tiirelmetekkel vissza ne éljek, csak röviden 
emhtek fel, és ez: szélesebbre a munkában a tevéken)'-
ségbm! , ' 

Az élet: mozgás, s a czélzatos mozgás: munka, 
A tétlenség : halál. Kiben az érzelmek csak szenvedő
leg léteznek, s ki nem hatnak; kiben a világosáo'-sucra-
rak a d l k b b n I;go~_ ,? ato , nyomtalanul elnyeletnek, és vissza 
~ 1 ItukJ ozodnek, nem elevel1ltnek: az, az é lő-halo tt. 

i' va ócb munka tehát szorosan véve nem eayéb mint 
b , 
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a godolatok és érzelmek czéltudatos kifejezése teste. 
s itése és valósitása ; s ép ezért, nem munka,' hanem 
robot az, melynél nincs jelen a lélek s nincs átöntve a 
sziv. -- Az emberi kötelességek összege három fő.pont 
a lá sorozható, s ezek : gondolkozni, szeretni és munkál. 
kodni. E háromnak az összhangja adja az élet szépsé. 
gét, becsét, méltóságát s isteniességét. Nagy 
Mesterünk, a Jézus is, gondolkozo tt, szeretett és mun· 
kálkodott, s ezek összhangjában érte el és mutatta fel 
az emberi tökély t. -- Többet mondok: egy magasabb 
értelemben az Isten is gondolkozik, szeret s munkál
kodik. A különbség közte s köztünk nem más, mint a 
tökély és tökéletesedhet~s, a tiszta teljésség és afejlődés
képesség különbsége, 6 a lét, mi a levés. 6 a való 
(a meglett léli'y), mi a lehetőség. Gondolkozás tekinteté
ben, őberne nincs emlékezés és feledés, nincs remény-

" kedés és a jövőbe-pillantás . O az örök tudás, és a 
" minden-látás. Benne nincs mult s jövő ; O az örök je-, 

len. -- Es ránk nézve a teendő, aczél : hozzá köze-
ledni, a multat és j övőt folytonos jelenné tenni. 
Tovább menve, az Isten is érez, ő is szeret. Vagy 
ki ne hallotta volna valaha a saját lelkében Isten nagy 
szivének dobbanását visszhangzani!!i _. De a fennjel
zett külörrbség itt is meg van. 6benne ép tökélyénél 
fogva, nincsen pid. megbánás, csakis örök szentség 
és tisztaság; nincsen hála, csak örök jóltevés s en
nek öröme és dicsősége; nincs szenvedély, harag 
avagy ' boszu, csak az örök jóság tündöklése; -
vagy röviden szólva : az I sten szeretet. És ránk 
nézve a teendő, aczél : szenvedélyeinket, önzésün ket 
levetközve, miként lsten, másokért, a mieinkért, az 
emberiségért az eo-észért élni - azaz istewCselt , " 
szeretni. Véglil, az Isten is ?lt1t1tkálkodik; mít gondo-
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lata megjelöl, azt szeretete teremti; és e teremtés 
folytonos. A gondolat a törvén)l, a szeretet a teremtő 
eró: E kettőnek összemüködése: az isteni munka, és 
e munka az Isten élete. - És ránk nézve a teendő, a 
ezél: az értelem által vezetve, szeretetünk erejét, ha
talmát valósitni, kifejezni, láthatóvá tenni, ._- azaz iste
nileg ,,!:,mkálkodni. - Szó,:~l, igyekezni go1tdolkoz/ti, 
mint O; szerebti, miként O; s ezek kirejtése által 

" 11Z1t1tkálkodni, mint O. Ezekben nyilvánul s bizonyul 
be az Isten emberiessége és az em ber Isteniessége . 

• 

Még egyszer és utoljára, ismételjük tehát: fölebb 
a g01,dolkozásban.l mélyebbre az érzelmekbm vagy 
ezek összeségében : a szeretctbm.l s a gondolat és 
szeretet összhangzatos gyakorlása és kifejezése által: 
szélesebbre a ""mkában, a tevékenységben.l.l - Ha igy 
élünk s járunk: akkor emelkediink. Emelkedünk egyé
nileg, és mert csak az egyénekben él az egész : -
emelkedünk egyházilag. Emelkediink s fölebb-fölebb 
megyünk az Urnak Itegyére, és lakozni fogunk az l sten 
J/ázában. Ugy legyen! Amen. . 

• 
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