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A jövő, mely nem tud megszületni.
•

(Ujévko r.)
"\t. xxv. 8·

~Adiatok

nekilnk a ti olajJtokból, mert

a mi lámpbaink elalusznak ,"'
•

indenkor b izonyos fázó reménységgel, aggódó felelem mel leste az ember az idók változásait. üssétek föl a
prófétak könyveit, vagy a középkor rajongó hőseinek
alomlatasait, m indenütt megtalatjátok a jövő félelmét, a félelmes jövő
aggódó varakozását: átkohat szórnak fél elmiikben, vagy remrajzalalol!at tesznek az égboltra, hol mint valami túzbanyó torol! tiint
fel a j ö,·ő vére. iszon)'ata, mely tangakat lövell ki magaból. A
jövő iszony2t teljes fenyében , leljes pompájában jelenik meg ma
is az emberisegnek . Asgódó lelhek hirdetil, világgá, mi lesz a haladá s ból, ha olyan nagy ell! .. eredés tá mad, hogyannall lángja az
eg et perzseli, ha oly nagy atol! és felleg südisödnék meg, melyet
ne m le het majd kiengesztelni az új idők napfén)'ével, ha olyan
sötét lesz a kétségbeesés! hogy nem leöz a vil6gnak annyi lámpása, mell' elúzn é a földről az ejszakat. A teljes harag napja ez
már. A lélel,zet is vesz- és viharral teljes. A füleli mintha csak
egy bel ső halálharang csengését hallanál:. A földet még nem vi -

lágít otla meg soha ily sáppadt ragyogás, mint ha az egész végtele nséget az emberiség sáppadt homloka világitaná be. Az embe rek már nem tudják mihez I~ezdeni ez új világi!áösal, mely bal·
jóslatu és llisérteties: tóled várjál;. a jobb jövót 19. . .
Veled akarnal;. állani vagy elbuhni. En azonban e kínos
Itözt, e · sZl'lIemi bukásba n eg~1 Ids mécsvilágot szeretnék
tan i, hadd lássam, hogyaltialudt vilá2"ossá~ sötétjében

esztendó.

ve rgódéa
megg~lúj

a vár va-

6
várt jövend ő mért nem bir mcgszülellli ? . . .
vagv más lelkel várjait· e, reméljel:.·e' ?

AIds emberiséget _

•
Mind en, Illi van, a térn ek :sótét éjsza!tá j<iba alli Uatott, mcly
úsziIt ismeretlen egi tájaIt fele. h'inden, m i va n, Illi ha ll , mi föld ,
mi ember volt eddig, mind en, Illi liin, érzés, szeretettő l dOhogó
sziv, c5á bitó szépség, gondolltozó agy, győzö vagy l egyőzö tt, an~
gya l vagy ördög, hóhér vagy áldozat, atom vagy lélell volt, a vá l-

tozásna!. ezer formájá n esett vagy esih át rolytonosan . A lá tható
minden hely - és alalt változ<isa, haladási és bom lási pro ces sussa volt

az eleitől fogva, mellyel tovább tengetilt az élólt életUItet, az an yagat, a szellemet, mig megtaláljait az óhajtott életet mindn yájan tIZ
Istenben. Ámde a világ nem világosságba fejl ő dött, nem lsten fel é
nőit, nem újjászii!p.tó, de hanyatl ó köd test \lépet öltötte magára .
Nem új teremtés-jegye alá Iterült a látható világ, melynek a nap·
jait a Mózes tolla irja Ill eg, hanem valami Iloldbeli vagy I'llarsbeli
devalváció Itépét öltötte magára, melynelt eredménye: a ~ihalt élet
és aggódó ember.k, mert élelmes vá llalkozói 1.lopjál, a napot is
az egről. Nem más RÓll1áh, más Párizsolt, má s palotáit, más templ omok, más fejek vagy más világosságok találltOzlalt itt egy közös nehézkedési Itözpontban, hanem lelltelt és napolt jötteh, me·
Iy ekhez nem volt életünlt
hOlzá hangolva, melyelttöl az idegszerve•
•
zett sorvadást kapott. Uj végek, új hezdetek, új napoil , új emberek - mondja az emberi ség - hagyjatlJk fel mindllfl reménnyel!
Valóban itt paJtai tor náca van, hitem lámpása is eia iszIIt. Nel11
gyúl hi a térnek vildgossdga.
Megyeit az ember világossága után , hátha összeszedh etelt
annyi olajat, hogy az vildgit nekem a sötét éjsza!{áball s Jl1egl á~
tOll1, mi késlelteti a jövö megszületését ... Csal{ bánatot, csalt Itét..
aégbeesést találok , gyanahv6 arcoit, kisirI. szell1eh, apró héts égbceséseit : a szegén ység, a Idfosztottság fájdalmai. Szétterjesztet t
karolt, bánatos örömeit Itöszö nt enelt . Az egyik szó l : ne vJrj sel1l111i
jót az e1llberektől. nincs benne a világban több é lste n se. A másik sz61: reménylettem a jót, reményem megcsa lt. Rem enyl ettem
Szeretetet és gyűl ö l e t tajtél.a csap be abl alw lIl on. Reménylettel11 a
haladást és az élet csupa visszaesés. A millió eszl e ndől< h O/ll ,í ~
1yából elöl ép a legsöté tebb emberiség: neve ódoa!, neve pesszi•

•

,
••

•

•

1
mizmus. Bejárt már minden talpalattnyi földet, bejárta a hajlekoItal, a templomokat, kioltotta a karácsonyfa lángját, megerööíté a
fellegeIlet, bejárta a harcosoll löveózárkait, megtanitotta a keóerü

,

leekéit a balsorsnak még a jövő nemzedéknek is, lemondó arcok,
csüggeteg szi ve!!, az ó ta"itásai. Ezért van annyi szomoruság a
földön , száz annyi, mint maslwr . .. l\'\ihor fogja a mécsnek világa
régi fénybe ölel ni e hideg éjsza!tákal? f\'\ikor repdes feléjük annyi
szerelet, hogy begyógyítsa a sziveit sebeit? Mikor leóz ott an nyi

világosság, hogy lássa, érezu az emberiség ezeh nelt könnyeit,
ezeknek fájdalmait fi ne legyen elek nel, sötét a tekintetük a jövő
előtt?!

•

•

Annyi fényt a föld sem tud összehozni, annyi balzsamot
Gileád nem tud teremteni, hogya balsors sötét leekéit elfeledhesse emberi szív. Jo bb is, em!Jerelt! - magatokra nézve - hagyjatok föl minden reménnyel, a jövő nem fog megszületni I
De hát igy feladjult-e minden reményeinket? I átkozzuk· e világunkat, hogy kétségbeesve meghaljunk? Nem! Nem! .Remélj
egy jobb hazát s benne az erénynek diadalál, meri kűlönben sorsod
és a/öld, lslen ellen zúgolódni költ.' (Arany). De hát honnan vegyem
a reményemet, a világosságomat, hite mnek olajcsöppjeit, ha sem
a világ ban, sem az embe riségben nincs?, . Azt is megmondom!
A világ mind ig attko, nyitott új lapot élete könyvében, akItDr nyitotta ki új IlOmai, Itapuját. al,kor lépett hatalmasat elóre,
új Iwrszak Illiszöbére, mikor a termékeny munka s a szenvedéseIttói megtisztult lélek utjá n várta , a jövőt. Nem pana5zlott: .rossz
idóket élünk, rossz csillagok járnak", hanem a munha úlján akart
jó napokal látni s a ti..la lélek, a tisztább szellemi tégkör levegőjét adá oda a napnalt lépcsőnek. hla a munkában nincs hiány,
hogy megszülesfiék a jövő, munk ál a család, az iskola, a templom,
de a szellemibb napnak feljövetetét alig egy-I,ét lélek akarja é.
ÜdVÖ7.1i. A veriték, a megfeszített munka bére tengerré dagad föl,
de nincs elég ifjú, tisz ta, megnemeslil! szellem, hogya vajudó
idők megszü lhessék gyermekiiItet : a szeIJb jövend6t t. . , A hótiszta
lelkeh, al. önzetlen keblek, az önfeláldozóbb szeretet kulcóai a titkos jövőnek . Ezek azok a fényeit, melyekhez kell fordulni minden
rogya~ltozaónak. hívségneh : adjatok vildgító olajat nekünk. Merítsetelt az emberiség jobbjainak szivéböl EI nem alszik el tdmpátok,
vegyétel!. kez.eteltbe a többj a Szebb munl!.a fegyvereit i meeszületík
Q jövenáö I Ugy legyen!
Amen .
•

•

tavasz.
Zsolt· 104.

10.

"Kibocl!Atod a te lelkedet s meglljitod
a földnek ,zi n H .~

I I•••• n. tél. Az Úr ismét hibocsdtolla lelhél. A llapfeny le húzta a hegyekről a hótaltarót li ráadta a zöldel.
Minden, minden új színbe öl!özltödéh . A jó, szelid Atya
eg y ujjáteremtó mosolyával megifjitotta az elaggott ltedélyl. A
szá ntóföld majd b elefulad a virágözönbe . A romolt virágos 8;rll<l-

lommá n ő tt eit, lIlinden barázda vi rá gágyaltká dagadt, minde n lIl ező
virágos \terUténl gyö nyö rltödlet, ontja szét már édes illatá r. Az erdélyi virágo lt ! Mezó, rét, 5í1u;ág, domb pirosban biborlilt. Mily
pazar fönség árad szerte itt az erdélyi IéIeit 8zátlliíra. Alt; a 1113gánr csönd jét Ite resi, az jöjjön közenit és meglalálja ezer ffljdalmának gyógyító balzsarnát. Aki eJtemetltezni ahar az édesanya
természet nyugtató ölébe, az jöjjön ide és megérzi szive, mint öleli
körül szerető lágy Itarjával, mint vonja oda gyermcltét min d rész tvevőbben az Ö isteni Ilyúgalmú s7.ivé re. Ahit fogva tart még a háború utáni i d őlt szo morú belegsége, aki ha lálra sebzett beteg a113ralta l teng HamleHel az o!tos!todás és tett között, az jöjjön ide,
amint az élet árja tova hömpölyög s napos aranyban fénylik hul lámzása, leheletlen , hogy tovább is korána It és saját benllsőjéllelt
betegje legyen, betege va lamely titlW6 és rejtelmes életidegnek,
betege az egész ferd e szellemi fejlőd ésnek Ugy van I Milwr hödi löllünk sziltrálnalt, ragyognalt az aranyo5 virágoit, az alholl yi blbo rsúgii ros alJtO ll yatba ll : az ember tellte is llizet fog. Milwr hNdi·
löl Hinlt minden színe/tben jMszilt, mintha lIIelIl1yílt vo lna a hegy -

,

9
olda l és aranyfolyó k ömlené nek ki belóle omló patakokban, mindenütt színe; virágzut'latagok omlanak alá, elöntik a retek et, az arkok at, - akkor sohasem érzelt viharzó. lá ngoló éleiösztön ragadja
meg a mi lelkünket. il\ert a tavasz nemcsak millió illatarja a l e ~
vegóben, nemcsa k egy panthei5ztikus istentisztelet számára meggyújtolf tömjén Histöló: a tavasz az életkedv, a hit, a remény, az
életI az ujjászületés ! Vajjon van-e ilyen ért elemben tavasz minálunk? ...

•

...4z Úr megujíl;a a földnek szinét·, mon dja az irás. Vajjon
mit jelenfenek e szavak? Vajjon csak azt, hogy most rüg rezik.
\.irágzik
viharzik, készül és alakul a virág, a fa, a term észet ?
Vajjon csak azt jelentik . hogy az erdók óriási rengetegjei beleleheUik c5ó~j ukat az azúr vi lágúrbe? Korántsem! Ezt úgy is látjuk
A .föld s , íne c itt az ember! ~\ár Galilei megmond otta: a föld
mozog ~ él. Va lóban é l, benll ünk is él az. Serkenhetne-é egy
kul , vá ltozik, izzad, megrázkod ik, a lszik,
holtból elet? Nem! Ala
,
felkél, táplálkozik, táplá l, a pihenés erő t ad neld , mint minden
más élólé nynek, a fo lytonos rnunka elgyö ng íti, - de él. Benne él
gondola tvilágunkban, Erdely gondolkozása olyan , mint a földje,
Zeg-zúgos hegyek, vi rágos völgyek. E hegyek ha ngulata sir pásztorlwoyhónkban. E vö lgyek gyöngyvi rága c-s ili ngef az ifj us ág lel kében. A föld és az ember egyszerre él itt, egyiitt s irnak és nevetnek. ~\i k or az Or megujílja íll a földnek színét, azt jelent ik e
szavak : nekünk hinni kell az emberi lét változhatóságában. Hekün k hin ni kell abban , hogy amint az Úr leküld ide .ugara. fe lhőiból egy szál virágot, rn i azonnal új ra .é lünk, újra do lgozu nk,
ujra énekeljük az '2Énekek énekét". Nekünk e szavak alatt : Az Úr
megujitja aIöldnek szinét" azt kell érteni, hogy már elváltozhatnak a vénség és a létek ha lotti csöndje, mert hiszen a C$unya
idókból lesmek még szép idók is, mert az i dő k , a nit idők olyan
ruhakb a öl tözködnek utólag, lassanként. észre vét lenül, hogy egys zer cs ak vakító fényben ragyognak eláttü"nk. Igya mai idők is!
A sebek, melyeket kaptunk, eröforrásold,á változ nak , a sebel\, me lyeket ütöttünk , rózsákká. Es ez lesz a tavasz.
Sokan azt mondjak, az ember fej lódése a szebb, jobb idők
fe lé, az erősza kos an felébresztetl emberi ö ntudat, melyJélelemmel

es

,

10
él elragadtatá6sal eszméllllaga 1111Igára, va gy az e1llher holdoglalanBágánalt ti szt<.i II , csend ese n és mégis nagYlJJéreliicn való
viselése lesz a mi lallQJzlI/lk, mil(Qr a nagyság tudata a bol dogtalanságban lesz a boldogságunit. az lesz a szép, ha az emberelt

belevesznek az Oli gyönyörü boldogtalanságukba .
Mások alt III!pzellll , hogy mikor ez a ge neráció lellll élete
Idapadt végkép a dicsöség, az él\'ezet, a sze ren cse és aran y után
való vad haj szában, az ember !timerü lten hever az aranytaharója
alatt, a hideg tetemre a jobb, a nelllesebh nól lélek forró SZeretetének Ilönnyet folyna II rá: ez lesz a lal/asz. A lll.gn'lIIesedett
·asszonyi szív, az lesz az új világ megváltója. Ez fogja Illunitáini

a szebb világ tavaszodásá!.
•
Ell azt mondom, szép lesz minden lal/asz, csall legyen. lia
befagyott sziveltre vagy holt lelltekre talál, hajtso n a virágba lIIinden szava. hogy itjra felhangozzéll létörömben és alllOt6 eróben
minden ajak. Legyen életfakadás, legye n pezsgés, indnlás mindenben, legyen igazi illatoitIlal terhes, naptól Itatott, iide, zsendiiló
tavasz, mint a milyen a világ lehetett a teremtés el.ó boldog nap '
jaiban. És ak kor az Úr célja csall ugyan CI I.sz érve: megtíjtíl a
{öldnek szine! Az ember álta l is, az emberben is .
•
Amint már mondám, Erdély földje egy darab elllberi lélek,
Illert a föld a maga képére és hasonlatosságára forlllálja iti a lel·
ket. Világfelfogásunll, Ilöltészeliinll egy-egy darab Erd ély.
Ez a föld °kétféle tavaszt ismer. Egy ill a IlIezőlI, a llertell, 3
vetések bözt van, a másik az ember lel llébell. Az egylll virágba
borít hegyet·völgyet, a máslll virágoztatja a széltelység életfáját,
lnillOr a XVL században IdásBa a fö ldből a leg.zebb gOlldolatot,
a hit és lelIdismeret szabadságát, Ilil ermell a vérr,el lII eg.zent'lt,
Ilönnyel ",egitatotI, mcgsemmisliléstól ",egóvotl Erdély földj.én."
legnebb testvériség, a legnagyobb hit é. !iir, lem ist eni vhag"!.
Bárcsak ltiildené e 8zel~ emi tavasz is mJhozzá nlt a IllHga virIlgaIt !
Alllen .
•

.11

Az örökélet.
( H ll&v~t i

XVII . .

Ján.

egy h. bnzéd.)
~ Ez pcdiar at örökélet, hogy meg16 mer·

jenek téfledct, az egyed ül Igaz Istent ;
, akit elkUl döttél. Jh U8 Krisztust:

vallás tilt ahozás a végse nlllliség, "a bula vég~ ellen. A

husvét ava ltás nat, hitelesitó pecsétje. A valtás az útirány, melye n az élet, a világ nihil izmusából - Is tenbe,
, az örökélei " I,úlfejébe menel,iiliint.. A husvét a fá l<l yav ltág az
•
út bevilágít ására. A halai az enyészet szá rn yain száguld keresztii l
a világo n, tépó, zúzó karmaiva I belevág testünkbe, belevág lelIdin l, be, . . . a valtá, beheggeslti e sebeket a "'isztusl S7.eretet
gyö ngéd l<ezeivel, a husvéti hit angyalszárnyal<o n re piili be a közei t és tá vol t, ti csa lt ama tört énet szentesíte tt e sirnei! pihen meg,
mely pusztán és ii rese n ált , mint puszla és üres volt a föld a te•

remtés hajnalán, mig meg nem jelent raj ta az emberi lélek.

Jól tudjui< , hogy Jéz u. feltámadá.á t nem le het szószerint
ért elmezni , nem veszi be esziin!t; de az t szintén be nelll veszi
eszUnit, hogy: az élet semmi, hogy a világ semmi, hogy az öntudat fellobbanó és elt obogó lidércfé ny, hogya fö ld egy lezárt t;opor.ó, melyben csak férget, mászl,áln at.. Jól tudjuk, hogy J ézu.
fe llámad'ísáhan solt-soll a hépzelet, solt a hag yomány, solt a Jt egyelet ; de vak eröl{re azért nem bizhatjuk még se sorsunkat, a
öötét.égé, a nagypénteki s6Ié/ségé, a nagy pénteki fe lfordulá.é,
nem lehet az utols6 sz6 a nagy mindenöégben. Jó l tudjuit, hogy
a föllall1adás eva n ~elium i elbeszélései t történetnek venni egészben

•
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IleIII Ie- hct; de azért az se lehet , hogya Iclt::l, a vilago t lez,ÍI"Ó
sf'llIulibe rögződj é lt be le, mint I~gy a pó ldIalóba , az se Irhet, ho gy
az ész lámpéÍsa rüstölgó es elhamvadó Itélnóccá legyt'll . Innen v<ln ,

hoey a Jé ieit él vil,igb61, az clmúlcís ból, a halá lból, az crven yel\ iilö
rosslból, él diadalmas jóba , él se tn!l1 ibö l a létval6ságba, az enyc.
szel ből Iste nbe lIIeneliiil. Innen véln, hogy (\ Iéieit szigetté allar
lenni az elmúlás fájdalmában, csillllggá a fe rg eteg fölött , leJlte t
'akar taJáln i a te.stbe n, melye t meg6/tek, öröltéle trt a halálban, melyet a modem Adám "étke sz/itt, halhata tla nságot a sirha n, melyet
kegyetlenül áll ItörLil minde nnap, szóval Istent ahar ismerni a lé tmegi smerés szikléji hÖl t, vágy il< a mi lelldi nli örö\;, javall.ra , dic ső 
segre és hal hala tla nscig ra, más szóval üröl{ életre, örölt életet alltl(
buzoglatnl az örök élet forrásai bóL lstentöl, lll in t Kriszt us teve az
" .. I'....
ovelve
De hiit va n-e a helyze tnek valame ly ltinyí!atkoztatcisa? V(tll e
ennek ti néméls,íg nalt beszédj e?
Jézus sírja mellett a szíve lt meg teltek láto l1Hiaoltlta l, evallgeliulllos világgal ... tli{, ba szegezelt fegyvert neldk a halál ... azo li
hinni akarnalc tli ába a1J.arja elné mita ni a Idtöró hitneli hangját,
a halál ré mese n komoly ábráza tja, a Kr isztus -utódok elóll "ha/flf/I mosolyg az éj után,' pacsirta zeng a Ilapsügaráll ." Hiába szólt
és beszéll az ész il!íJlsc'lga a Jánosokba n testet öltó új JézlIsoknak, a sziv igazs{lga az idegeit fé lele m Idtöréseit túlldálto tla, .mint
n6sirdst az igi luibo, li ~ ,
Ime! igy villan Iti a hit a halál rémes éjszal,új{lba ll, a közvetlen megérzés a borzasztó va lóságba n ; igy lteríit felszínre ludáslln l{ Imtaltuas tr ngerarjá n a hit olajcsöppje, még ha százszor
eltcmclliilt is. Eletet hirdet a h<t lálba n1 hal hatatla ns(igot az Ur világ rendjebe n 1 életf/it Oltel az lste n paradicso mána!, I,cllós I,özepére! LáslSul{ igaza va n- e? ...
, . . Van nak gondollt01.6 elmék, nem Iteves slcimlJan, akik it
lélek halhatatla llsilgát azon jó cseleh.rdelrl, halásában I,eresil" melyeke t végbevi tt ek az embere k, \'agy aZO Il eszl1leltbt'1l és gOllclolatokban, melyel\et élctiilt ldten nelt az élei SZi.Ímá ra, nz emlJeliség
közklncséllek adlak tit. Ez volml az úg)'l1evrzelt eSlmei és fölté te les halhata tl al1súg, az J hi zonyos {Ö/fÚ mellflyorszdg. IH elyen IdVii ~
más nem is l~te z ilt , de nem is s~iiltscges, IIgy lllondanak Alo
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maga
lllaga
annak
csók j

egy hallwtatlan igazságot fede ze tt fel. annal; van élete. Aid
eg}' ta lálmány által folyton os cselelwéssé lett al. életbell,
vall ha lhatatlansága. Tehát haJhatatla nok a nagyok, a dide a nfvtele n hősöl., a nagy töb bség a l\t~ rlelhetetle n halai
III artalekai. Körül belül ez az öli. oh oshodá sul, !
Hogy az emberiseg a maga nagyjai t emlékezetben tartja, hogy
.,/ lllm hal meg az, ki mimókra kőlti dús élete kincsét, ámbár napja
1I1fW' ..• az Ilfmcsal{ szép és kegyeletes dolog; szivet-lelket emelő
go nd olat, de élet5zii li.öege!5ség is! Mert ha ez nem vol na , ha a

•

nagyok, aldválóli. belehull anánah minde nes től az enyészet siilyesztójébe: olya n elszakadás állana be az emb eriség életfolyamába,
mit sohasem Ie-hetne he~yrehozni, mert mi nden dolgot, minden
munh.át folyvást a legeslegelejen I{e ll ene Itezdeni. Van tehát ertelme an nal{, ha a na gyok élete új világot nyit a kicsinyel; életének, felráu3 hata lmasan, saját lényegcnelt föltárásava) a mások
életél, mint Jézus a tanHván yoket. f\\agasztos gondolat teh át, hogy
altilt az életnek dicsöségel, az emberi névne k tiszteletet, a hazá·
nak becsü letet, a névnek halhatatlanságot szerezie!!, azoHat a tö r•
téne lem "örökéletter jutalmazza, fizeti ki. A.mtle, hogy tisztán eh ben. egyed 1iI csalt ebben állana a szellem megmaradás törvélly~
il 1J.lek halhatatlansága, 3nnalt ellene mond SZiVÜlIk, lelltünk, igazs~gérzetünl;, érteimüni. !
Az al ;$teni $uretet, lJIel~'et Jézus hordoz szivében, mely
azóla úgy össze!{ öti ő let és a világot, összeliöt lizetJ szálat, millió kat, összeköti a sir szélén álló édes anyá t a sirban fe kvó fiu val, mely nem ismer távolságot, mely arra va ló, hogy meglalálja
a távolban le\!öt altár a földön, akár a csillagokbanL. " Jezu5l
mindörökre fogja eltelni, .sírjáb ól mindunta lan I;ivezerli 5 igy az
ó elelfolyása , mi nt tökéletes I$ten ismeret szüntelen va ló feltá mad ás !
Az a mel,·sege.s hit, melyet a fanitványok hordoztak 51h'ö k~
bent me ly megv iga.sztalja öhet a sir szelen , a temeté halá l05 tilkai között, mely eni, hogy ,'a n \'alzmi 011 túls ez érzésben szh'e
megres zl\el a gyö ny örlől, mel y minden alka lommal Istent ;$merte
szent igíJ7sagnek s ha zugságIlaIt igy .akkor se hiheii öt. ba a halál
szelével
az arcába lehel, . . . me ly hit, ha eh't'5z ité
. az elmülás
.
,
.
IS sze reIt ten ek tar yail, nem iu t nezi, va,ijon az iló lilit "e5zilett,
•

•
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hanem azt nézi, vajjon

II

meg holt mil nyerh etett

fl

ha ÚQY tal álja,

hogy Jézus elveszlve az élet és örö!,elet válaöz.fal át, a testet, megnyerte a halhatatlanságot, akitor elnémitja a jajt, a panaszt 6 nem
iir és jajveszéltel, hanem fölismer és megnyugszik ... ez a szen t
hit - mondom - a tanítványok es IU~'gye6 nők emlékét mind öröl{re fenn fogja tartani a kegyelet őrölt égő lampásainall vilá.

gánaJ s a megsemm isülés vi harJ elói újra meg újra megszabadulnaIt ! .. .

A vértanuságnak az a szelleme, mely az igazság első szó.
szólójálól kezdve máig mindenütt megtalálja a maga mozgó alakját, mely száll a Szervételt és Dávid Ferencek testébe s az igazsággal egyszerre az örökkévalóságnak ismeretét szál lit ja az illetóbo, kinell többé nem lehe t bebizonyítani, hogy egy napon ráfuj
az enyészet az igazságára, mert lelkében benne van 'a mennyország
tengerárama ... csakugyan a leslel öltött halhalatlanság, csakugyan
az örökéletbe kapcsolódó igazság, mely Istenben bírja kútfejél.
•
Es mtgis-mégis! Hitünk a szeretetben, a hit csodálatban, a
vértanuság szellemében rejlö ezen halhatatlanság ellen tiltakozilt,
mert nem egyetemleges, hanem kiiáró!agos. Vagy mi le.sz a fényes
nevek mellett, a névtelen hÓfjök százezrei vel ? Mi lesz azokkal, kik·
nek sem a liapoleonok lángesze, sem a SalamoDok bölcsessége,

sem a Plátok gondolkozása, sem a Jézusok töl!életessége, sem a
tanitványok, sem a vértanuk alaplelküJete nem jutott osztályrészül. Mi lesz azok!!al, kik ha nem valának üstökös láng, de legalább fényszikrái voltak a nemzet géniuszának? Mi lett azokkal a
rabszolgákka l, kik az egyiptomi piramisokat felépÍlék, kiknek nevét
se tudja ma senki, mi lett? .. ha lsten igazságos?
Azt mondja a ma éló legnagyobb német bölcsész (Eucken) .oz
élef nem folyik szét a ~'égielenségbe, hanem a végtelenségen belül
mindenki önálló élet pOn/tá, az egésznek hordozójáJJá válhatik".
Igen! Mindenki az egésznek h9rdozója. Az egyes ember nem egymásra következö napok és éjek egyforma gyüjtópontja Az egyén
életpont, v irágzó sz iget, kinél az esemén~'ek árja el választásra, dönti>sre kerül. Hát mégis att higyjem, hogy csak a kivá ló nagyok
kepviselik a m;nden6ég örök életét. laten örök felismerését ? Nem !
~e k ivánjátok

azén. hogy az eszmei, a föltételes ha lhatatlanság h h'ei nek $orába á lljak s a nagy tömeget az üres semm ibe

l~

taslitsa lT1. Engedjetel( t ngtl11 azolt közé, Idk a mi valltióunlt fákIyavilágánál keresiIt és ta lálják Ill eg a té telt halhatatlanságát ti Iti It
Jézus lelld erejének vála5zIó vizével oldjáh föl a golgotált si rJl öve it ...
Jezus neltem aszereletel cillitotta fel életcélol11ul minden lláborukon keresztiil. Ezze l vezette be az emberiséget egy oly körbe,
hova a halál CWlll !lele el nem ér, hol öröitélet va n, örök megélése a legdicsöbb célnak. Aszerelet mindenitineit a~kotó elemévé
válhatilt

ti

ez megmenti őt attól. hogy az üres semmiségbe essél!,

ez áthelyezi ót az isteni élet k6rébe. Jól értsüIt meg! Nem az is1Ih:~ret. ,Az ismerés maga felfuvalkodlal, de a szeretet épit'.. ...
mondja az apostol. (L Kor. VIII. 1.) A szeretet épit i rel nekünl, a
mennynek sátorát. A világ csa lt léleitIelen idegen, vad, . Isten ellenes elem szá momra. A szeretet hazankl!á teszi. A föld jégsarhai
üres semmt'k. A sz~retet a ltutalás területévé változtatja. Az arany t
rejlő ltő haszontalan semmi. A szeretet é,téltessé növeli. Anyám
hajfiirtje az idegennek semmi. Neltem életet jelent. A világür a
hitetlenneit egy borzalmas semmi, melyben óriás sellll11i van. A
hivőnek a lelki élményeit nagyszerű világa. A sirüreg a szivtelennelt egy téghúzam nélltüli zúg. A sze reieIneit mély tilOlt rejtette.
Szeretet nélküli ismeret az emberből állatot, a szellemból arnyéltot
csinál. Szeretet az emberből Istenfiat, a porból halhatatlanságot
varázsol elő. Szeretet által teremtődött át szellemLinit 16tenorszagává ... s szeretetünk meg nem csalt még soha! . .. Hát csak az
az egyetlen S7.eretet volna csalfaság, me ly a l élehből a sir nal altar
vala mi t csi nálni? ! Nem! Az nem lehet! ... A mi szeretetün It ránézett az égre s igy szólt: 8zeretö Is{en van ott; ránézett a földre
s megálmodta arra Krisztus birodalmát ; rossz hirrel aldwr se
járhat a mi szeretetünit, ha lélektelen testre mlHatva igy szól: a
lélell "nincsen itt". Hiszen ez a túlvilág már ill is van közvetlen
jelenlétben, mint lsten fölismerése. fia méltatlan szenvedések érnek, le!l<ünk az !.stenség gondolatában heres megnyugvást. Ha hív
törekvéseinit Golgothára vezetneIt, lelkünll ahban lel enylJiiletet,
hogy az isteni szerett::t a szenvedést örölllmé, az al<adályt győze
Iemmé változtatja szilmunitra. tla szeretIeinil Iwporsója mellé állit
sorsunk baHteze, zokogó keservün!t az egekig hat : csalt lsten által
\lap lelltet világunk, hogy ne válj on örvé n ylő szaltadékká. 8 amely
léle!tben egyszer megfordult az lsten gondolata, abban Istennel<
o

•

•
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örDkélete lak ik dicsó.ségben. Ismeretét megé li, szeretetét át vált ozlatj.! a k'üztusi mi n ta szerint Igen. igen!. . . A lélek lsten fiává
lesz.. mert a halhatat lan 151en dicsósege poröá torban nem tündököl het 1. .. S mirt a föld áUand óan nem lehet az a csatatér, hol
mindenn ap 100,000 em ber esik áldouiul az enyészet uabályaini'lk .
_ b i á ba~ hol az életpart ot a .semmiség tengerei mossák. - l\\á5
szavakka l, nekü nk hinn i kel! a lélek ha lh a tat ian ságában , mert Isten van telkü Dkbe n. ti enel be is feje z:em !
A mü ,'úzetnek igen-igen szép gondolatai vannak a halhatatlanságról. Egyszer ügy tűnik föt neki. hog~' a halhatatlan.ság a
i~hto l i na.k vágya , midón .sorsun k angyala kezében drága kincset
taH.
a mi lelkü nk szomjazik utá na. h\á skor ugy mútatja a kép.
ze1t~ mintha jó .szellemü nk d iadalzábzló l lobogtat na a leg yőz.ött
csüggedésén. I\\á.skor úgy ünnepli a lélek a halhatatlanságot, hogy
J ézu~ fekszjk hak a a nyja ölébe n 5 az an ya :eki ntete he.s zél ki·

.s

fejezhetetlen mély titkok sej tetmé ról.. A keresztény hit nem a tá·
r/oliak vdgJ'a. nem a csüggedés lefip rása, nem az anya könnyén
kuesztül képzödö kivánság : hanem a szivnek éde!> nyúgalma. békéj e. ISlen szó vi%zhangja. Halljátok Có3k.
. Egy apa eh.1u zivén egyetlen gyermekét, Elírt nagy kuerve!en
Nem akan mf'g't'iga s ztalódni. Jön a iudó s, igy szól: g~'ermek ed
oem ba~t meg, csak ál\'áltozott. ÁtkóhözóU egy mas formájába a
m i o de n~m: k. Virág lebz beJóle tavai5zal mint aranyo!> lángocskák emelkednek ki a virágok .sirján.. Por lehI belől e. láttad · e vagyegy~zer a napsugárban a iUámló pon~zemekel. A halottak azok!
igasztaJódj! D-e ót ez nfm vigasztalta. J ön a prófela Igy szól a
kee.f'f gó a pának : Ne s irj! Gye! IDeked Istennél ,lan, e,lhagyta a vi·
lág nagy r:ejté)~'e5 völgyének útját Islen végtelen szeretel fi nem
ka'ú bé tisz1t!eln méltó abb;m~ a mit elóiunk elrejtett, mint a mit
a Dapién~'m hagyott . .. 's teD nf ,·ére .. . az az apa meg'Vigaszta!ó-doR < (Abr.ínyc)
Vajha elmonlJha tnám ugyanaz,t rólatok i5, hogy mikor a vég<Semmisülés 61m 3 vis zi a lm~·i sz ülő nek. a n nyi bitvu nek, annyi
anyána. remén~·él,. lenne " igantalója lelketeknek nt'm a uívolinak
I~'a, .sem Q csüggeteg arc lLgyózerése, s em az OflJ'Q tekintetének
{orrócóga.. hanem a lélekber. lakbzó 151m /uJng ! Hogy rnídón min·
dm azt mond')3: /mM' fia UagJ'! .6zi~td igy adna Vi6.!iZh ang01:
1uzJha!a/1mz'SÓg ~·ermel!. " '&l'ok!.. . Áme

•

11
•

Halhatatlanság.
•

1- Thess.. IV. li. ,.ut:tb mi. lJ... Ii: .l b q~u.1"
dng~dt~lllClk l!l. - N:zo.ul qrS
ieJ..
!q-eba al U, dli... ~ kw'qGbr b a tipm 1IiIl~D.4tntor al Urgl ro uC' . .. .

i •• lómúvésret (pl. ,\I icbel Angelo) a múviszri ékes
n)'eh'én elbeszelfék. Rali&2tilcus. emkiléssel megábrázo!lát 2 ,~/ltimtzddst, a jámborok ön'fndezó ~ diadal-i.la. meoelé. a paradicsomba, az eláltozoll bűnösök Ido/sd itile·
lit a pokol kénllö\"e.50 lángjaBban A múvés2doeti so}j iriiilllletben
igaza i. \'30. A.z örökélet, • (úl,ilag a I öbb gondol ozó eNiIt
úgy jelent meg. minl ennek a földi é!t lnek \-alamd)1 énikies to-\'öÍbb folytatása. mi D~ az éldDe~ JJJ.áso,iIirl é; jiltlÍ~olt tiadM'J. miDI
a paradicsom bo'dog-aga ~au po~oI gyötrelme. Pedig mind,...
C5 2 k a ki~"1Í 1t (aD ma a l~otá.s.all a kipzeld rag,., Ö - ma ti znj
szí.ekhól lelépi.,,,,- i\ biro lélet többel érez miudaetoéL V, "mi
szebb, Ielti.bb eJelleb.etÓségben hisz,. ro".... hatbal2lllaa.a . aJ·
.nodik. D<bá pu , l . Iinoj'<I em SZD Iz~ Iö<oooi
kim - en aib.k mioell:önk: hihwdek ti -,inJ~lt b.lh.lallansagbe • mig az ig tét bol,,,.. I"'1 borult el 1<,ledfelek.. mdy mini ltitnjesdm ftúSfig il
siim2l
it-m
at, . '. hih.tert ":=Id po olbeo i mi • IO!d .BaU. a qt~
DillY piocéjatm az úrn~ úg~ tipli5!ts al po'ég/ li , • .••
feltö dj,röI, lalsó il<l<lriil "zörö Ia:rlrú bilddt 2IIoilg
m hdó \"O!t. de müö'"
a geccm lrill~

w.

•

•

- fW,re" mijóva, AUti'in az aabopciWVnbmbu:i dogmil
mi §~ldt~ mil a!zau," Ii bitridl!kd" lD"t Ikft;fb"'"td a:ZOIta m

•

•

I
vagy • lOld .Iau a pokolban 1 IIz OrDktl<lról Illill anyagi.., durya
, • • llvult IlnV<lfl.k - mondják a logadák - drongy.16dnll,

,6t nemClak a durva la \IatkoI formála, hanem mig a Unomabh
l. ujabb ".IIernO ,.,fogáu I. m,g•• mml.OIt a t"mbUllud óook

Ó,".,
h.róo7.kopja e16U. Hallg ...
.7.Ivedrt, megkondul (elelted a

hát halandó I Fojl.d meg h't

vllzharang, 6 re",í nYfd roncnl fe.

lett ,Ohngve tombol a lán,0:6 , ' mOteL I,y van·e 1 Oe hogy van I
Oebogy. Ifa Igy volna : ' ''en ., yolna azóla . .,Ióla IJOehntr m. g·
lagadla. Ha Igy volna : dtrO t. ftny .e yoln a 37.óta a Itiben. ml.
óta Schop,nhalltr az fgrt Iyállnak látla. Nln,.en· e l. hál 1 Van I
/6/tn nlnu ellnrétve aual. hogya termbzeUudQrminy ntmtt mond
Ittrle feldt 1\ halhatatlanoág .Inco .IInlt.ve aual, hOlY " atekl
a halálban .,mml trrmtl",'feldll dol.g ra ntm akad. IIz nak nem
ok mtg a t.gadá.,., ha v. lakl nem lá lja az X .úg"al. IIz itm
ok, ha y,l akl Iztmethúny t. Igy lzav,l: Idlnl Itm akarok Mind ·
e/lY I Ha ,ka,ja látni valaki, h, nem a valódgol, az l/tnlk. II
zápor II tovább zuhoghat, bá, én haJltkomllak lala l knzt n.gyo ·

•

kal nevetek rajla. Al fIIeg ugyanr..aak ntrn rombolja Ir hlttmet,
hogy Michel Angelo az 1I101.ó Ittle tr 61 beu It a kOztpkor ny'"
Ylvel, va,y !'dl oposlol (,.zó ' ,IIeg'öI uál az 6ko r ktPUltlt kO·
vrtve. Nem az a kt rdtl lu, hogy mlft le befolyá.ok adják mt g a
ItgtObb ember mtlofizikdjdnak a'ap"lnt" nem az a kérdll hogy
az tgbolt t"rképének váll.látával mini m.gy tDnkr •• okaknak hl..
1.lenbtn, mint n6 aoka knak kltatgb... é. ... ráJ da lma a kopo ..'"
n r: han,m kérdéa al, hogy <6/1lagdszol, (Oldtan vngy kozmolo·
gl. klmrrhl.. ,,'j ... n a ltI.knek a Mlndl ndgb.n való vJ,zon yát
• nlncaen -, más Igazdg 16 anntil, mini a mit lélele lan, IlItltíln. a
iti eknek <ah,'Drltnele tI ' DrullD""n,,e f.ltOn .. ,1 Nagy OI"liZ'
otg tzt .,ond.n ll II Itltk a legfen.ég ..ebb lün emény' az emb,,·
világna" : kl mtrn' alt álUlanf, hogy t: iún f:lI1 lny nt k nelntoy 6záz.,

klptetben min den gazdagaliga benne: va n? KI meri azl mondani :
kár hin ni II Wekl61 löbb' l, mint amil II tud om ny kflSplflltalt ?
KI meri au állll.nl : hogy o Iéi. knek minden llk/pztlhm! f4vl1ft
lIuurombolódOIl abbtn a ptrcbtn, mikor j('rándult a "pel il kO· .
71pkorl

hitnek

bizonyo.

1lI'&yalról,

ato lu ól

II

vIlAgiultk·

r61, mtlveket nlte lelOh,k a ho'h.'."on Illek lakóhelyéOl1 KI ",",
au mondani, hOl Y

II

li/tk IIalllOtllllafl6dllQ Ithtlellen ntl", mtrt

,

•
nem láljuk és nem tapasztaljuk? Bizony nagy meré613fg ktll dZ
ilyen tarad/Úhoz. S mivelhogy e meré~zség nem egy helyt otthonos, nyis5UI{ meg az igenlls perspektiváit, hadd ldsliuk ezek melleft lesz-e még szava a fagaddsnak?

•
HováJ merre "yilik - kérdem tehát - a lélek vilaga ? Hová,
merre visz az a 50!< indulás, mely élet nev! alatt mozog célja felé,
ho l kötnek ki azol< a felhók, melyek régente az Ur elé szállilák a
lelkeket? Ha a levegónek egy-egy 5zarnycsapasa hozá a földre az
elsó cairat, nehezebb-e elképzelni, hogya levegónek ahoz is van
va lami köze, hogy az élet utolsó érlüktetéseit továbbítsa? Hova
megyúnk? üres jégmuók fényes. aillogó sarki jege felé e, vagy

örök szép világ derült tájaira? Addig van·e a lélek világa, a
medd ig messzel:ítónk elér, vagy ott is van létezés, hová nem er
tapasztalat, tudás. A szenvedő világ lelkének reflexe·e a más Ililág
•
vagy a hivő emberiaeg fölismerhetö bo!dogaagának öntudatos éln;
akarása. Más világgal a szenvedő !wrok azért biztatják-e eg~' mást,
mert lábaink ille n töviseken járnak, vagy aze rt van szépség. mert
itt rútság terem, azért van szivárvány, mert itt sóhaj ké l, azért
kél felh ó, mert itt emlék kínoz, azért kell sférák 2.enéje, mert itt
zokogás panauol, arra való a virág, hogy itt pusztát takarjon el?
Puha felhöágyon ringatózunk. e vajjon a szebb világ felé, vagy az
a dübörgő, jajgató és kacagó életzaj csak arra való, hogy elcsituljon egy borzasztó rém, a halál közeltdtén? _..
Mi ndezekre a nagy I,érdésekre nezve nekem ugy látszik, hogy
épen a tudomány adja kezünkbe a labirinthusból kivezető ariadne
fonalat.
hIindőrökké megmarad az anyag! - mondja a tudomán y. Ez
betölti a világtér egész végtelen&égét, elfoglalja a mindenség nagy
területet, jelen van a legparányibb zú;ában a térségnell, minden
atomban, minden csillagban, minden por&zemben . Vitán felül áll,
hogy az anyag mennyisége örökl,évaló és változhatatla n, a lermészel az a jó gazda, ki megtarlja az ól és újal. Az anyag örökkéva lósága és váUozatlam~ága megáll, mint az lsten igéje. akár wgyi
elemekről be51éljünk a retorlákban, akár világtérröl van szó, mely tlerként az atomok és molekulák közt levő közöket kitölti. At élttben levö nagy-nagy anya~ holt és durva tömeze voltaképen éli
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azt, alTlifk ezdell>en megélt, ő n őlllllagát foly tonosan Illeg újítja és
gyarapítja, ami ért neil iink azt heli hinni , hogy a vihigoll levö öszszes virágol, hözvetlen a pa ra di cso m virágaitól sZ11 rlllél l. llall, az
•

•

•

anyagnal;, összes tcngerszell1rezgesel a nagy <ln yagocea n egyes 11 15
szigetein eit hull ám játeltai. A ibolyagyöh.ér sú hibélll nin csen mils

anyag, mint volt a

l eg első

évben , a tengersze m sósvizé ben nincse n

más só, min t amivel a tenger az elsö Izt nyert e. Az

anyag vég-

nélhiili mozgása , fodrosadá53 , tiinede zésc, öml ése és
vagy ha úgy tetszi lt ,Jellegjdrása" va n it t.

~ lI1ell te d ése

/1!ifldörökké megmarad az er6/ - llJondja ismét a tudomány . A
végtelen világter min den parányi resze, 'mint mo zgó s ub stantia örölt

és sza ltadatla n lán colal u mozgásban vall. Va lamennyi vegy i fol ya mat a na gy ágy ul!. bombáitól hezd ve a buzasze m veg ykonyhüjaig
minden fi zil,ai l(illemen y az ítn vagot összeraltó részecs \{élt hely\Ialtozásaval l,apc6olatas. De a minde nségbe n szerieáramló, mindenii vé szétfolyó és müll.ödó, millden tiin cll1ényt megjéítszó nagy
erómennyiség vagy energia összege válla7atla n. /"I\ind en vegy i llap·
csalat lteletkezése vagy fel bomlasako r az <lnyagrészecsll élt 1Il0zg,isba n vannah, min t <l fóvő· viznél látjul!, igy va n ez lát hal atlan úl
minde n m ec hallika i~ hőtani, vil1a moss;:ígi folyamat nál, igy volt az
a hegy. vagy jegecH p ződés n é l. A vállozásalt, melyel{ ilye nk or
végbe men nel!. a sze rves es sze rvetlen lesteliJlél egyarán l, valami
álla nd ó erőcserén energia változaton .!lapu lnal!.: él Z erő n el!. egyil,
for mája <Ílalahúl a7. erő n el, egy Ill flsilt fOrlnájává, l11 int il vizpara
esöfe ll eggé anel]tül, hogy az egész e l ő menn y i ség n e lt csa ll. egy pará nyi resze is elveszne, elpocsélwlódnélc Az a]{ara t, a 11I 07gÓ substantia az. uralkodó erö eze n a világo n !
I)J;"ndöröltké 11lzgmarad az érző substantia, az érzés - tanitjö
végre a tudo mány. A vegyi elelllell. megérzi/l, eszrevesziJ{ am asi ]!.
ele mn el, minöség beli hű l önuségeit, az érinl ésllo r örömet va gy fáj da lma t éreznek, vidá man egyesiilnelt , vagy e rősen húzódIlalI s I( ész
a jelensége!, !tü! ő nfélesege. l\"\inden anyag i jele nségei ugyan egy él··
ze lbeli hÖlelél{ Hiz össze, mint a liü!ö nb5ző porl él,állat a vásari
bódé köte le. Az egesz élet nem m<is, mint liűJönböző lI1 inőségii
a!alt ul ata azoknal. a szellemi fOlyamatolmal(, mely eh az egész lerIlleszetet mozgatják, eleve nitik. Va n va lami minden Illolekulábafl,
ami rC1honságban áll az érzelemmel; ez az erzes l,eJlemes olyan-
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Itor, mikor a lIIo tek uiált sza bad on vOllzhalnah vagy lasZ;l hatn alt
rokonszenvi.i1tet vagy irtózát;ul!at Idfejezhelilt, dE' kellemetlen, mi~
kiH elle nlt ezó mozg.ís ra vagy miiltödeöre kényszeriilnelL Elég az,
hogy az érzés, mint az anyag, mint az energia él megmaradás
alapsajátsagával bir. A tu domá ny bizonyítja, hogya mindenség_
ben az érzes neit vagy él meglelkesültségneh a tengere, a men nyi .
sége szintén örök és változal/an, amit felküld a Jeveg6be, mint
felleget, azt visszakapj a egy má s fo rm ába n s az érzesneit minden
_ vál10zasa csalt abbfill áll, hogy élZ érzes egyiJt alahja átalakul az
érzés egy másik alaltjává s általa az éle t elvégtelenül. Az emberiség egész lelltivilágában fo ly ton os fej lödésben az érzés, mely minden egyé n lelke felett van, minden lélekbe beleeresz!i gyökereit.
Törlenelmien fej lő dill és bon talwzih ki <lZ agyvelőben, hosszu perioduFiait éli ·át az alsóbb rendü lények világában a fejlődésnek.
De minden lehetséges tes ti f'S lelki folyamatnah ];.özös alapja ·az
érze lem s az élet e I!özös alap Itii! önböző felépiilésé bó\ áll elö,
aszerint nagyobb vagy l,issebb az élet lendiilete, a,nint ké l vagy
szá ll az érzés viharja,
Im e ai! igy beszél a tudomány, /tol az anyag, hol az eró,
/tol az érzés rn eg maradasaról.
Es most helyezzük altár az anyag helyére Götlze vagy Spinalával a lelk el, altár az eró vagy energia helyére: mit go ndoltolt, álmodott-e szeb bet, gyönyör übb et vala ha hiv ó lélell, mint a
tudomány e valósága? Mondott-e valaha valaki nagyobbat a léJeltről, mond ot t-e merészebbet az apostol az Istenhez fÍsz6 , fellegr6/, mint mikor a tudományat érbe töltés nagy próblfmaját oldja
Ineg ? A lélek megmaradás képzeletével, valójában Illi alól maradtunk az anyag, eró és érzés megm ara dás !tépzet allwtásrlin. fI\1
a léleltnek a mindenség életében sohaEem hirdeltünll örök változhatatlanságot. csal! egyediil az Istennek! Mi a világról sohasem
go ndoltuk, hogy lelld összeltapcsolódáso]1 puszta mezej e, amiket a
tudomány hirdet az általa létezőnel! (;IiSl11ert subslantiáról. Mi
csalt annyit mondtunk, hogy a világmindenség nagy és végtelen
sokadaimában, ha örö]1 élei felé tart és igyekszik a parány ésmo/ekula , a lélell si ncs meg fo sl-tva ettől a lehetóségtör. Ha nem hal
meg az esőcsepp. a virághimpora, Illeg nem ha lhat a jézusi lé lek
u. Ha relírva va n anyagra, erőre: hallá? minek? belereszltelünli

,

a gondolatba 5 beWzlli vé ljlil{ a I~érdé s l a lelltcn is, a lelk~ll sokaságánalt fellegén is !
Engedjétell meg ezt 3 sejteimet világbölcSE.i nekiinit 1110St is I
J\\i nem vitat juh, hogy anyag n i t~c s, elő nincs, 1I10lchula nifl cs,
mert szemiin l{ nem éri at az ősködöt. I\\ i nem l11ondjuh, energia ,
érzés nem dolgoznak célra, mert lapasztalatunl{ nem éri föl a célt.
1\\ i nCIll 1Il0ndjllh, hogy alom és pardny csa ll aklwr va n, ha lcszakítva lIlag.ít az egeitból, a mind enség gyürüzctéböl, bizonyságot
tesz önmagáról az asztalunlwn . Mi nem mondjuk, hogy a világélet fo lya llllllfdrebel,l új Icndiilesnch, új It!hetösegnek csak akkor
hiszünit, ha ezt neldinlt egy másvilági lény e l ősíti, egy más csillag lakója mondja . Dc a világlól, melyről el hi s1i!{, hog y gyöltcrt!ig
anyagias, tel ve va n erő es energia produ ctullIaival az éleI nch, feltetelezzült, hogy végre elhislilt nagy perspectivaiban. legalább azt
is, ho~y szellemi célol\ra is tör S az a vihig. lll elye nyészet es
halál nélltiili partolt \{özött mozog, mihor anyagol, erőt, érzést lllUtogat, 1II0zgat, ~Ilzza s'l. t, fejleszt és újjászii l, lIem dolgoziIt enyészetnek azzal se, mikor szellemei aszi, szoroz és összead. lialhalallallsága, megmaraddsa ct világnak ne lll' Idssebb a lélekben se,
mint aminő al anyagban. az erő b e n és érzet ben !
Úgy vall I Éli ragyogó perspecfitlába lato lII a le ll:et beallltva,
melyet mikor által' {lsz a látoll1ások fellegszá rnyaival,l1I e1ye t mi1wf
átszel hit éneh nagy-nagy lálásaival: alcMa fagyaszlja il tagadá sualt mind en nézelél, torld,." forrasztja hitetlenségénel\ It'gldsebb szavát is. A lelltelt, a solt lellteh, rt vtindorló lelltel, l1 ~gy 50Itas:igából alaItIlló, össze növő fellegel\ az Ur \t epere fiigg csztve nem
lehetnek ~ megse mmi siilés éjjelébe rohanó komor fel h ői az egnd;,
ll1ert az Ur sz(vlelel1 ahhor se lll volt hOll.i nk, lIli1tor a felh>ge1;.ct
a kikötó Idf1cair61 leoldv3, {tlnalt bocséÍ t<i, ahllor se volt hozzjul,
llegyetlen IMi'h or a fell egelu"c rúra ltta Istenliezévt' 1 al. Ő nag y trrheit, lIli!tor gyltrta, formálta szépr~, torzra azt a fellt!get, sohas~1II
volt célja a mi ltigúnyol:.ísunh, a II1 cggya l:.\z..ísunl\, a Illi t!letforg;isunlmalt a scmmi sii lJs be való tn szítasa, il mi életi.inl\ t1<lgy k(jz(js
úszórellegén eit selllmivé tiprás:'l, kiltötö nelltiili odys setij;\ nem lehet isteni hedvttl rs soha I soha! soha! . . , Amel!,
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Az eszmel halhatatlanság ünnepé.
•

(Ál doz6c6ii lörlökön).
Ap esd . I.

t.

.3Z 6, Játtok ra fö1emeltettk h felh 6 fogj

el lit az 6 szemeik elói ·

ugYIlIond egy 6ol~at utazott államférfi (eas.
telár) - ti me~6zli le l1l1 ő és elvesző világok közti válságoItal ; járj<itok be azokat az esz ményn épcsitetle puózláltat , azoIta l a vá rosoka l, I11c lye lcben egyre varják azt a kinyilat koztatás t, mely el fogja olt ani a szelle m szomj át s várják a Meg vá ltÓI, ld szétt öri maj d azokat fl bilincseket, melyek a Iw rlá tolthoz,
re! -

idénéteh rel varázsát az olyan helye k neh,
pyram isolté, Mellkáé és Jeru16ál emé, rnel yben a rejtélyek

él végcshc7. láncoinait ;

tllIli nó

fl

összeg~' iileml e ltek

•

•

és az eszmélt ragyogtak; vegyétek figyelembe

a képességét!ama heleti lörzseil ll ph , rtl1\elyelt oly ragyogó tájakon
neve ItedIeh, hol a homolt fény m6dj;1 ra c.5 ill og és ahol a prófétá k
természetes lényelt nelt tftnn elt fel ; - vegyetelt figyelembe végiiI e
törlsek hiszéken ységé t, vé ll an uságra való vágyulia t; a szó· és kard
apostolságára vató \tc ltös hivalottsá gullal, - s tekintsétek meg,
hogy az·i dcá lo\t csa lt al{kor les znek lá thatók lIlilld enldre nezve,
hogy ha kiv.'l ló erenyü . és erdemii lényekben teslesiilnelt meg : és
akko r megértit ek he\et ltezéóét a s\J lt f~ l e legenddkllGk, melyek a
nepne\t ' es az egyé nnek a va166ág rid egségében vigasztalást ad·
nall, - melyelt egy templom vagy: egy sír köre gyújt!k össze
öltet, - melye lt a végt ele n esz méjé t kelti\! fel belln ölt, hOiY a re·
Illény (ill .. 1 ll:tiin)t : s .. nya rt1 ságili hól a Iwll1alallanság ig emeljéh fel
o" k el • .. .

•

•

Idézlel! ':n is tégedet! te ragyogó regéknek és maga sztos cso dálmall, öröll Idnyilatk,:ztatásolUlall és véges bölcsellledésekneh
igéző és megható tárháza: biblia! hogy tanits meg, hogy ne CSQ dáthozzam többé a csodált ItelethezéDén! Idézlell ózen t föld, mely nek hajdani szellem i és er!tölcsi ter mélle ny sége támadt föl Krisztllóban ; idézi eit egész hős l wra a llereszténységnek tégedet, melyn ek

hagyományai előtt eler évne lt hagyomá nyai hátniltak meg, melyben az inspirációna k, a Iéieit bálványozott költészeténeit semmi,
de semmi sem állta útját; id éz!ell titellet hő sei, lálnohai él hilnek,
kik tülemelltedve az életen, az embert tanítotlátolt arra , hog y emelkedjék túl az életen az áb,rándok vagy ideálok bizon ytalanabb, de
megnyugtatóbb vidéltei felé; idéllek titeket tana i Jezusna!t, me ·
lyek a menyországna lt lenn a földön, lenn e szívben llészítettek
helyet; idézlek emésztő ltérdéselt, mel yek megremegteti k a szivet
a Golgothán, izzó zsarátnokot tesznell a hebelbe a sírnál, - glóriát
súgároztatnal{ a Mester feje Ilörtil a Táboron, - I{öltészetet terem tenell az árimathiai József kertjében és az Olajfál{ hegyén ; idéz·
,lek téged egész hangulata a I{eresztény sz~zadolmak, mely az em·
beriségnell ltomol y el'mélltedése vagy a jövő emberiség megváltá·
sárói beszél ... idézlek I ... hogy ne csodálkozzunk!
Mert · nekünl, a felvilágosodás gyermekeine!l a !iöltői leirásban meg !lell érteni, mi a költészet ? mi a valóság? Meg kell érteni, hogy a vallás igazsága nem a hetültben, hanem a szellemben 'Jan. Meg Ilell érteni, hogy nem a sírját őriző!, borongó ámulata Itözt Itelt Iti Jézus szili.la sírjából, nem a felhőit szárnyán,
emellledett föl az égbe, hanem igaZ5ágai emelték föl a ma gas ba
a dicsőséges égbe, szelleme tört Iti a szi ltla toltbó1.
Hogyan? Itérdik - hát már nincs jogunIt többé az ég
felé is nézni? KitörliIjUk €z ünnepet ünnepnapjainil !tözül?
Távol legyen I E nap történ eI mét nem Ilell szószerint venni
s mindjárt nem kell hitünk miatt szégyenkezni, mert megvan annalt az értéile és becse a csodálkozni nem ·tudó, müvelt elme előtt
is! Igen I
Ez a nap az eszmei halhatatlanság ünnepe I

Jertelt - Hnnepeljli k!
Valóban megfagylaló volna az érzés, ha a nagy emberel,
esz.méinek SOrsa halálu lt alltalll1ával a mérhetetlen és lti lwtatha-
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tallan ten ger mely ség l.'6 fe llel{~,.e való leboclHltlwzás volna l) nem
al. értélad,ben és dicsőségben való emelh.edés. Nem lehel <ll! Sót
minél inl(ilbb elvon:a őket él ,JeI/uJ", 3:1 l1á l jobba n .emtlhedlek~.
Min él t.ivolabb állt !ölfUt az emberiség, annál inh.ább bevonta
horn !olwhat a dicsöség nitnhllsza ." Csonttetemtill békén pihent
örökalvó fej ii Iméi álomdalt s uH ogott az allw llyi szellő, de a szellŐ
nevüket szá rnyaira I,apla . .. li a nép ajllára adta, hogy mind enki
eltaoulja s az an ya gye rm eke bölcSŐjénél az tán eldalolja. Hogy az
ilyen nagy nevelt hallatára bizonyos melegséget ne érezze n a sziv
llIég a legé rzélte tl eneb b civilizáció se m tudja Idvi nni .. . Hal ál uk'
pillanatában ugya n illllá bb a néma megdöbbenés uralja él lel kek et. ...........
J\\int hata lmas gráni t szilda lezuha nása a ten ge rbe, olyan it hattis
a ha lál pillanatában. Ámde a Bzildan yo más lassa n Bzn nni Itezd . .- . ..
A megd6bbenést a bámulat, ez t az aggodalom, a félelem, majd a
re11léJlysé~ vá ltja föl ... jÖ llllelt a szive k találgatásai, tn elyek nelt
szárn ya az opti miz mus, p i h enő helye a csil1agos ég. Ige n! A halál ut ~ n, egy cílo midó elteltével vagy 3· ad , Vdgy 40· ed nap lI1ú lva ,
de mindi g a veszteség sú!yánalt leldi zdesével: a h őzvé lem é llY oda
so ralwzil\ a nagy tetteit sze nt he lyei hez, az Ola/fák hegyéhez, . ..
cs udá Jó, egő, bámúló te ltinIele oda tapad a hely hez, bűv,erejU 82av(\i a lI1egholt nalt vis8zajóneh az elölt ajlt ai ra s az eml ékezet itt,
ha !lem va\t, láthatja, hogy az elh únyt egy éltető eszmél'é fmomulva eget It ér, a Iwpo rsóból ld tör, fölszálla ni a halhatatlanság
•
egere .. . Es ez több nyire mindig igy va n. Solt, aid az emb eri há ·
ládatlanság szúró töv iseivel távoz ik, ha ló poraibÓl az 3nvafől d a babérá gat hozza felszínre . Soh, aldt sárral és szennyel dobált meg
az irigy ség, - hamvait Itiásva nye ri el a megérdemlett ti sztele tet·
Kit letaposott a vi lág a hétltöznap iság átlagába, emléhét a sziv vére
es ",elege addig mele nge lte, mig fölltel t egy Anle1l82 hat alm áva l
s vette el méltó jutalmát, bizo nyságául ann~lt, hogy az erős k<l rral véde lt, hliséggcl dic5öitett, áld ozati al e rős ít e tt. lelhesedésscl
oltalmazott, prófélasággal szolgált iga z ügy. mindig fe lj ut ott li ma
is feljut harco n és halá lo n Iteresz tliI is a dicsőség o/aj/dk hegyire J
S mihelyt feljut ott ide ct képzelel rögtön ecsethez lI yt'l l! Angya lh angot ad a születési éjsza/fdflak, h)/IIlJlusz t és hallel lljá! ltaporsójánah ! "Szive emberldrsaind/, gondolkozó feje az égbell, sze·
retö kQlja bardlaiflo/f vdllai /törül, halalmas szet/eme pedig lstell·

26
nil"'. Eg}/szó,'al l'gy Illagnsl aton

nt t>mb cd seg hüst . . . ahol
h iábn c'S rizteti PilÓ IIIS! . . , S mind el oly . tc.rmé.51i.': ICS, hn meggon\ICU}

emb,n is rg rt mugA dl sőségét ~vng y le }!cné.1 II
mlga tu lajd on fi ai ba(\ hord ozza. Hn di cs6s~ge van . :. f ini dllnl
I}On, hu kihnt nsa van j ö vőre .. . fiaiban I'an . . . Söt el (mn Ilulr
bizonyí ta ni sem I,ell, hogy nz t'g és'Zl1t>k és t'g.l'esnl'k et. rt h61csönhatás3 l1Iind~1I esetben n!rg vnn .~l1l i nden i'mbl'l, ncl. '/fi n hot 58 1;0rárn. Nem egyfor ma. ~(,11I egyji'lIcg ii. de vnn. A!ljon bnr f.h' lt'd t'g y
fá ras ztó nnpsz8mhöl, mig IcllH!db en sze rele! \Inn, ll' nl. éJet hnlhatn ilallBÁga n dolgozol. Log)'.1I btlr sors d kii, MB ' habol<l.. I, dc
doljuk, hog)' nz

agya dbn n nz el ső gondola t, velódbi'1l

elsö ludat a cmbl'r\' oltodnak, mór n Id ellll'lI.ed ~s n hnbol;ból. Es nz ('geSt l'l1lbcrisrg mintegy e7érl is kii zd : hal hnlntln uÍla ni mitgt\ !. Tov ' bb n1:or ~I n l nl CIlllehel.etbell, nyomol ah nr hagyni n vilt\Q:hnll , gnl.dnsngbn n , , , ~s
nyomot hagy és t vrib b él . . , ti jri mbor ÓS8pRI; : cli~'ll ye l;isl " Iódi!;
lll.

IInolai ban, , .• g noslsng lovább s'.porodil, II ko li f.j.3tb ll ,
de a mngasll'1 ug'y-r hOg~1 megva n, honnan le is, ft'll s Jell.:- I mcnni,
fel a dic5Ö S~g fOH8in, vngy l( n lll élyseg~1; ör\lcnyr be .. '
ucrt " jelszó elöllilnl, az f me/krdlfs, .flai 1_Ezort IIcm adjnl,
föl soha az emberls, ív tI/l/old sültJr!llki rNl/bl! 'él, mell' c_l' " lrÓt
jelez, hová n porból ts . orb ól emell<rdnl 1:<11 ,
De nehogy t évcli~5be ess etek 5 e relll ~ 1l t Öss7Cte.\I('sslclel: n
husvéti hiltel, n Icl E'h halhntntlan5 ' gnva l. A !UISVCtl hit is 11185, Cl
al

is m6s, EgymRst ncm p6loljálc , tl'g ymrist l;il"gészit lh, E YIPtlS 1l ~1-

-

I,iil nem tlllh. tnalt fenn, A lölel, h .l h n l.ll n n5t1~ n nem teljes n földi
felemelItedés n?lkUl, il földi hnl hntnll. nsng sem telji.'s II I 1í:1; fe nnmaradása nélkül . , .
,
ember - mondj' IlIlnl/ing - /s/e/ll/é/km, lif/16M/clrsi'
Its né/kiJ/ ép 0(" k' I'éssti If/I'. : heli n) l/el/f/)lors' . !fOl, mim n sirból

.rI.

kille/ell /III/1n n legszebb ttljktpbCII sem h'eprs ,~.I 'lJiIJlörködn"' . ,It irt
egést ili ki epymd t teh át dldo r:6csüUirló'''' III1S I ·~ltn/, 111eIt n 111111
IIbp hirdtti
fOldi fölemelkedé.sl, II föld i llIeglöl.élelcsh Jsl, kC2es·
8 ég~t és holdog,sn gr\ t AIIH(lI l!lS i kl1 n ~, n hlls\le lnnh, Lé:lilll l. nAg)1 111 1ln:
a flnnmaradds és Jdeme/kedés fill Ol1lnrndós nl örökél Ibt'1l s 1;1·
cl11tllledés n porból. S mig nl t fl fcl ll\m ndri s nl örölt r lel hite, eU
it I1\tnn~! htl1lel1et e l é sy mholi lőljn ! , . .
- I:öl 1I(lt (' ~7ivchkcl her. ilflni l r\ lII t's rbell ranl;\. lU d r
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,

elhamva iztotta magát, hogy ,íj életre: keljen . . . Il tl11berlHgnek
is <Ll kell I<nn l., hogya rOldhulláról rOI.melk.dh ... ék a lélek, •
nell.mvllag dl cs6 orozág'ba. M.rl én hill.rn hogy áldozó csülOrlOki 1000en.l. mind lOb b él IObb . mbrrn.k I.... n! Hi,zem,
hogy eljön az Idő, mikor nernC6ak I JizufolmaK mtnnybemene/tlt.
, 61 szól és ad llo ng a hir, h.nem az .mberi,é, is r.ljul óhajloll
mag.5 Ialok,.1 M,kor n. m verllékk.1 k.1I kimulaini tIJ'ról, tlytl.
Itn tgyr6/. az tmelkedés tende:nci'ját, mert a uárny ott Itu a
soka.ág vállain I Hlszr m, hoSY vala",ikor IIrm is kell .gy napba
n orUan i DL tumti holha:allunsdl ünnlJHl , mert ünnep IUl iH
mindennap : .&.Zobadsdg· . • bikt·. . iagz&4,· . J6sdg·.. . mtnny
a f 41d(Jn, 16 .. n orozóga az .mbtr.k kOzO n . Az Itu az ünntp! ".
Al luz. mi iln n.pilnk I Ám.n .
•

•

•

A két pünkösd.
(Pilnkösdi cli!yh. beszed.)
AI ,pi~ :

luk. va.·.. ..A b6 l cs e,5si~ igarolulott.
minden ó gycrmekeit61. ..

pünkösd azt jelenti, hogya mennyei atya lIb fjlcsesség~
igazollatolt az Ó gjlCrmekeilpl." Alt je lenli, hog y al
Úrnak lelke érthetö o}*elven / is tud szóla ni. Azl jelenti ,
hogy az isteni eszmek érzete, szólása és cselek\'ésf megnyitja a
sokaság 5zjyel. Azt jelenti, hogy az ég igazságainak ket/ös nyelve
alatt élel fakad, eró, összetartás, szeretet Azt jelenti, hogy az fl11 b~rekn e k gyengüljön meg a hata lmuk és elbizakodottsaguk, ép
azálta l, mert más- más akarattal lévén, más- m~s nyelvet beszélven,
nem értik meg egymao.l , s azért ösztönszerüleg vo nzódjanak ahoz,
aki megérti szivük nek utol aó dobbanása t is: Krisztus hoz. Igy lelt
az emberiség nagy tiszteJóje Kliszlusnak IS az emb eriség sze ll eme
3 Kriszt us erejétól megtisztúlt. A pü nkösd tehát lelken f021a meg
az embertl leJkeben nagy akarásolt, nagy öJelö érzések csiráit ül ·
teUe, a gondola t és érzés által az úr lelkén ek kettő s tüz ét gyuj totta fel. Ugyanazért azt az uj hangot, mely itt megcsendü lt, azt
a tüze.:; accentust, mely a Krisztu s tanitvá n~'ain ak egyedüllétét
derült örömme változtatta, azt a halandót megha ladó ha lhalallan
gondolatot, a zt az erkö!cl"j érzést, mel y a keresz ténység életének törtéDeti egé n \Ieg ig\'o nul : föl h..ell fogni, meg kell édeni, meg kell
~zerezn i e korszak számara. »Kell -. De hogyan tört énjék ez ?
Szeretem nétni, mikor a modern ember erről és ezekről
gondolkozik. i\\osOIYOgj8. hogy 12 egyszerU ember miról abrán -
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dozik . Talan egy új törvénykönyvet szeretne

6zerkuzteni, hog y

minde n ég haj lat lal,ói, mil yen nyelven beszé ljenek s aztán azt
hiszi, ő megértett minden t. Pedig aid csalt I ,ettős tüz e~ nyel ven
li egyetle n egyszer tudja megszólaItatni az Urnak szellemet, aki se~
bese n zugó szelel{ szárnyán birja szállítani hozzá nit az ég intel •

meit: az ne nyú lj on a Krisztus szellemé he z. J\\int a lélek ben 311a],íba n, ebbe n a szellemben si ncsenek szabályos vonalak , sem kö-

rök, melyel<ról azt

•

•

tlldjl1~ .

hogy azé rt indulnak el. hogy önmagukba

vissza téJjene lc Ezt mérni vonalald.al és merő láncokkal - merő
lIéptelellség. De ne fogjon itt a bir.:iJalhoz az se, aki ugy gondolja, hogy az isteni világ csupa paragrafus oszlopon nyugszik .

Aid azt hi szi, hogyaviharnal.. Inuzsiluija is el.3re megirt kottára
va n s ze dve és a ter meszet nagy egyetemes törvényei mellett fúncl.. -fánal.. növése, bimbó fakadása, rózsanak nyilása lételes szabályok sze ri nt iga zodi lt, al\ i nem tudja, hogy az éle tnek nagy részen az Ur gondolatai, az eletn ek föle lhetetle n gondolatai nyugosznak , bár az U.r Idreltesztelle magát a hétkölnapi életból : az nem
fog a Krisztusnak lelld világában elhelyezkedni soha s annak tüzet leheJlö intelme it megért eni se fogja soha! Ebben a sze llemben
a szepet, a vigasz teljesi, az igazat e5al.. az fogja megérezni, aid
maga is lellt esedett , alti maga is visszaerzi meg fájó emlékek illatát, alti maga is állott Golgothán. úak az ért i meg a tanítványok
lelltesedését l\\esteriikért, ki nek lelkén már vagy egyf.zer az embaiség \lalamel~1 gén iuszána!: szelleme állalizott, Id tól már sza kadott el hitves, gyermek, anya vagy rokon s ld tudja mit te5z
az: 'E'mlékekben élni. ines ebben az életben szabá ly, csak igazság, hódolta tó erejü veres valóság! Nincs az il y lélekben kiteslesedó bizonyosság, itt mé lység Js feszültség van, melyben villá mol.. tenyésznek, mint az egeI: magasságaiban ... Al elsó pünkösd
is ez az! Félelmetes erő, mely ld tör, igazság, mely tuz es \,ilágossag alakjába n jelentl,ez ilL Csaldlogy sajnos! ... lIy(n alakjában a
I,riszt usi igazság többé nem jelenthezih. Ept'1l azért én het pünköstöt fogoh előttetelt feltíintetni. Az egyik, melyi k Jz t mutatja, mi
törtent a Kris1.iu5 szelle mevel te lilelt lelkekkel, a másik, atnelyik
azt mutatja, hogya történelem folyal1uin mi kellett volna, hogy
történjék Krisztus szellemével. Al első pűnkös l yolt al, melyen
a lelekben az ilSteni világosdg maradandó szövétneket gyújtott,
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a másodi k piin!tösd az lesz, mi!wr az at ya bölcsessége is mét iga.
zoltali lt az ó gyer mel!eitöl ... Viz ,sgal juk a dolgot bővebb e n!

•
Jézu~

aléle ltre felltette a fősúlyt mindenben. Igy altarta elveze tni az embe rt az igazóágra, az igazságról az
lellH~nek beszédes intelmeire, az intelmehröl pedig a telj?s töltéletes ' életrl\ az
l.sten -gyermehségre. Megallwtta a lé lelmelt léleltszerli világát, Ilj·
III clyitetle az altaratot az Urna lt lelkével. És aztán volt az embeliségnek pünhósdje. A Idilönféle nyelven beszél ő ll megé rtettek egymást Egyházat alapítottak a töltéletes lelld életre. A megheresztel .
tek gy ii le ltezete volt, mert Illeg voltak Itereszlelve az ige tüzével, .
a sze nt lelkesedéssel. Szilua Itellett, hogy al Ur lellte élesszen,
hat volt szi ltra. Piac Itellett, hogy az Ur lellte végigszágúldjon rajta,
hát megszérezté lt Jeruzsálem piacát. .szabadság Itellelt, hogy <IZ
Ur lellténelt csapdosó szárnyai ltibo nt alwzhassanah, hát Idszabadultalt a zsidó szellem, az Ó vallás megölö betüiből. Az érzés Id bontalw2ott egy nagy, odaadó tüzes akarattá. Az emberi szív átgyÍlratott Jézus nagy tervei hez és lsten lellte megszólalt . . . Ezt
azonban ugyanolyan mértékben többé sohasem érte meg az emberiség. Mert amit az ember azulán akart, gyengülő erőve l s egész

Ur

más útaiwIl akarta. ~\illió l ,at ahart boldogitni a boldogság lell,evel, megelég\!dés! , lüilsö jóllétet altar!, s arra forllláltált át a Krisztusi gondolatot. A belsőről a I,ül.üre fe lrtettek a fősúly t. Az anyag
ráomlott a szívekre, ráUIt az agyvelőre. Nem a termő energiákat
fejlesztette!!, hanem a tekintélyt. Azt mondtál, élni is Itell, nemcsak belső Hi2eltet gyújtani. Azt mondták: lélelt-Ieleh, de m i bö~
élek. A7.t mondtált munltálni Itell, mert az élet nyomorát csalt ezzel lehet legyőzni s Idfejl ődött a hatalom és teltintély ... Hát édes
aHai . .. fé lre ne értsetelt ! de a Itriszlusi élet ből ezelt nem ItövetIteznelt, neki nem volt sziiltsege sem a hatalom, sem a te ldntély
magaslatt'ira, mert eljutott abba a mélységbe, ahol a szeretet van,
s hol
minden eg~'éb az élel ölébe önként hull. S itt Itezdődik a
. ,
b al . . . .

. .. A vi lag a nagy mind enöég óralapjá n a számol, a mllta lóltat nézte, mi g Krisztus a hajszálrugót vizsgálta .
. . . Az ember. a I{özönöéges ember az éle tet anyagnak, éhező
•
es nyoJnQrgó testn eil, f esz Ulő i7.olllna!t/ ilishitiielt csiiggedése vagy

-
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ci l1 ilw50k gú nyhacaja na k tu dta felfogni, mely be van slod tva a
kéllysze r va.s há lózatába : Kri sz tusnak al él et 5zellem volt, Idtüzc -

sedö iste ni bö!cse6ség, el nem hal ványuló tiZent lang, mely fel lobb a n és világit I,öze l és távol, me :lyel a bold ogság paradicsomi
helyzetébe feljutott.
... Az em ber, aids látltörii ember nem birta 'Jissza li tasíta ni
a Idóer töt : tied a iöl d , t ied a vi lág, tied a terl11euet, a szépség,

,

a 1criszt usi ember visszaútasít orta , vissza tudta úlasílani, mert ót
beLső vil ágossága gazdé!ggá és hatalmassá telte. Es ez igy foly

•

szii ntelen. Kri sz tus lel1tébe n egy világot, az emberiség világában
egy silá ny lel ket hord . Kri sz tusnalt se mm ire sincs sz üluiege afelett,
amit megs zerezhe t, a világ nalt mind en're sz ühsege van, amit megszerezni nem hépes. .
Krisztus követöi, az Atya bö lcsességéneh igazolói Jl em voltalt soha nyomorgó néptömeg, tu dalla n, ld fosztott munk ásait, nem
vollalt uralt és szolg;ilt} csalt testvé reli. volta It, szeretetteljes em bereit le lld egyes ül ése volta l! : a világi bölcseség szószólói, ellenben
már többször feloszlottall a lllunltát és vagyo ni, a föld javait és
a tudás kincseit, viseltek háborúi hatalom ér! é:s ö n védelemből s
mégse boldogok. Ves:itelt-e ész re, min ó más úton igye li.5Zill az
emberiség eljutni (\ Iwltura bi rodalmába ?
A Krisztus lelltével mindenhi azo nnal megérti , hogy ó az
16ten ség célja. A vi lág lelltével alig h.é pes fe lfogni csa lt az t, hogy
ö az összesség tagja. Kris zt us gondolata szerint : nem vagy unli.
szol\ás ra bjai, se m termész et urai. ha ne m urai vagy uni! önm agunhnak. A világfelfogá s szerint: vagy ullh állatolt 5zárma zo ttj ai, természet ura i, hihben bzí n, faj, vagyo n, lIlü veltség folyvá sl egyenetlenségeket szít.
Kri sztus eleven élellemével: aggódn i nelll heli robotoló népeIté rt , véres forrad alm altért, haszo nl eső zS;lrnolwll miatt ; egy tanitvá nya neld magá t értélteseb bneh tudja bárl~il1 é l s lIl inde nlti a legfő bb törvén yt le lkében hord ja: ól vilag tizelle me folyton törvé nye it
sáncaival bá5t)lana !.örü! az életel, inl ézlllényehe l léte6il rahiÍsra
s a fé lele m· le llte, a csiiggedó szo morusag pa natiza árad néjjl.'l mégis
mindenüvé, mert hallszilt a panasz: "a djatok Ite nye ret \lagy gazdagságot neltiinl\!"
Kriti7.tu s l1al~ természett udománya nincs, ipar<l ni ncs, v.i1l a! dtai
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ninC&tne..... de \'<10 bd6Ó ~dog6ága . .. Korunknak mindenr meg"~D $ mig ..i ca ummijr..
Kri6ZtU5Da~ sullemi kiít'jlhe: pün. 6sd. A t.ön~.oelm i kifeilá podig "ó"molt úr.,; lúzijólé\la, lU.t ~ kM
KriszJu'50 bes:zidjiotk őrlik :sz.dltme .suriot., 6Oha§ftD "óvdbefti). ,-oIea a lant a dogmatikusok, a dogmatilmrout a mremetIenii,g, a lürdmri4ensigtt a forrada lmak. t:Z .a suJlem Mtba okot

nem szolgáltatott ,"o!oa a

tdti ol~ly

é's bU hafC2DJa, ebben a .urllembeo50ba ki oem képdidik a pápaság ~ a kÓlipllor
N'ró
km jeibell az élóemb... fákJyá DeDI ~O'1i, • círliuno pnro ndjail
ou

•

\~ért1nuk ,~iu

oem mOb5a. kiapadok. ktr'l.sZitdl sohasem tumDek.
ha a gondolkozás a kriwlIsi abuDtut ,s-z,.e4'd eJbe martogaJja m?g
!i1ám~"ai' . _. de nem
(<Ii go.dnl.!á\..~ de

16rtiut ! 12 ha!ász! Krisuus megrúugilht ugyanezt rem l ebtUe a mü' I Ilike d.. A
özeénl'. filénés ""bIoDo, gondo kousú :ember,kból apostolo\
'álba ak. Kriszlu. g o ndolkoz.a53 ill 011 e$emeoDyé Itb ell : d • •
' elkek nagy tömege meg~ ...eSZil<It.bbDeli, \ .. ráLsnsabbn.k b ille ma gá!. ba • Iaol c,ak h irdeti ~ nem kóveü, predikálja, dr Cml éli.
Ugyanezért a keruz1-tJly srelltro, ai! . .. mtJ~1 gy jtoit é.s Ie.lk.w+
ldl "alaha, a tÓLépkothao már kolo,lor i.ko~b•• belegutedi •
ho~'

• ,elormációkor

eg)'

P'«.yi jobban lit után, a melofujku,.

' ..'eg(h'e1 bél I lellegvár:aibaJl kov.;coolúdjéJl újra az Bel bar ' Iegy,
-ern,é.. Más .6un'T'2l1: 3Z elsó pün'k,óstbt>n rátalált az ember a it,mlő ,ró lilkaira, hogy awtan a titkokat oégkép elfelodje. Yl. i .

ebt.en.

htly~ell>e o "agyun~

,,,

Kiiz.dúnk felfedez.és"Uel, •• lá1máoyokkal, szólá., irás, sajtó
iüu.5 fegy\"uave}, .számveté.ssel. mérpge,t es! et, terrnbz.tti erők igába
bajtasavaJ küzd {'-:küldünk ujabb d iadalGiirt az emberi .6z.et~etIlDek.
. t.h át oly tredmé.nyé.rt, amit a liuJ1em béhl!'óitó) mrgsz.abarlú !\7a
az intuidó világo.5/i.3ga 5egé1yél-e) az e.mbu már r.gy5U"f megteremtetett. Hogy lehet 32? .• Ugy. al l .. • bogy iB Kri Sz.1u5 ,,'i1ágában egbzi.ben érvenyesü] az emberi ttimésut., D~m au.aJ van m~'
- ilVa, hogy ,a U!l:litvány ~ Qtt gilbba6s.wn a .Mester ámyéka baD, ba nem ana\, bogy betsi) lÜz,e ragyogjon; m ig a mi sz.dle'm í d lj·
gunkba-o cem ú\'éu}lum 6011a a tisztán emberi 5 az a'karások
legfölebb jámbor Óhljui60k., e15öhajtoh remények, muló gondola.th&l1limok maradnak a C5eltkves trbetósége.k meJ't'\' uikJai e.lőt t.

•

csak a lélek a fontos, az akaró, trzó és goodolh ozó tu dat : a fó "aztán egyebek is megadatnak·, ami világun kba n mind en fontos és a rem ény telen seg szomoruság a ömli k el hajlék on. isko lán, ~e mp l om o n egy aránt ... Hová jutottál ember ? mert
az egés z vi lág oll11ega karta d nyerni ? Miket teheltél volna meg,
mig a testedet etetted ti népeket gy ikoló sárkányt híz.laltál?
. . . Nem foly tatom ! Ez ekből is Já t.s zik, hogy mi voltaképen
egy átme net vagyuuk, kikben, mint a tanitványokban pünkösd előtt,
alszIk az is teni túz. Csak küJsónk ön rag yog a gondolat tüze, il lés,
m űveltség , eró még csa k av ise letünkön láluik, de hiányzik le lkünkből a: bátorság .szóza ta, a lélek nemesebb arcu lata, a belió rugó
nemJeszü l, nag yo bbstilü szellemi é:et re nin cs gyulélwnyszg. M i ~
kor nem tesz tö nkre, m ilw r nem silányit tö bbé semmivé lelki elernyedét ünk ? . . _ h\ ikor trrem az embe ri ség szelleme új aposto lok at kellő s e rőv e l , új vé delm e z ő l{et kettős bátorsággal az isteni
bölcsesség igazol.asára, milw r lesz az el11 be ri ségnelt második pün.
Krisztus világábah

k ő sdje?

Amen .

•
•

•

•
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Prófétáljatok!
I. Kor. XI V. ' • • Inkabb akarom, r.og y pr ófttalj atok · ,

népeI! - mondta Gambetta a multkori nemd-fran cia háború után - a nagy katasztrófák után a tem plomba mentek, mi ellenben az iskolába mentiini, ' .
•
En az en népemet ma a prófétál{ í&kolájába szeretném beira tni.
Ne m azért, hogy a világ rnegteljél{ occuhista jósokkal, hanem azért,
,hogy megteljék a szellem megörvendeztctóivel. Oh milyen szomorú
iH embernek lenni! Nem érteni az életet, se a céljál, se a jele ntős é get és mégis él ni azt! Látni mindent, tudni mindent. jóva nem
tehetni sem mit. ez a mi időnk megö ló belüje. De vajjon nem
azert-e olyan megtörtek az emberelt, mert a kellő időpontban nem
lUdtak eg y egy batoritó szó ra szert tenn i ? Az emberek napról -

napra jobban Ité rdeznek. Vajjon Jes7.· e, aid ne ldk megfeleljen? Va j.
jon vanna It-e itt igazi megérlöi az éleI neit, kik azt mawknal, is
lIIegmagyarázhatnák? Vajjo n megértette-e már itt valaid a Illi 11 0rllnk hövetelményeit, a mi jelenünk jövőjét, a mi szétszó ra lás unk
egységét ? Vajjon bir·e itt valaki az emberne], igazi segé lyt adni ,
mig cmbe r az ember. Segítség I embe re!! , ma mar csak fé lember
az ember, lassan illlattü aljas ul. Teltintem a filozófusoItat : vajjon
mil lll omlanalt ezelt az embern ek: pess im ista ig éItet. NézeJ11 a pré·
dik,ítoro]{at, iróhal, isholál{at, szinpadol{a t : vajjon ad nalt-e valamit,
ami szárn yát növelné az embern ek ? S ezeltet látva, önltén yle len
te&zem föl a hérdésl: mineit tan ít unk mi. meg lu djult-e gyo rsírani
az élet ér verését, eltudjuk-e tölten i a s zíveltet a szépség isteni
Slen t lelhével , mert ahOl, hogy valaki tanítson "vagy az ke ll, hog y
nagy szeretet teg yen benniinit az em ber irá nt - mondja Goddj
- va~y az, hogy gyiilö ljiik fog yatkozásait. <I

•

Én ezért a nagy szeretetért megyek a próféták i&kolájába.
A Hamlet· j töprengúekból elég volt, több volt az elégnél. Ujra
akarom éln i a próféták teremtő munkáját A proféta túz, avallá .
60S gondol kozá~nak

•

•

lúznyetvet ad, szeretetének meleget érezzük
.sza vaiban éa cselekvéAtiben , &zerrtetból Elír es ég, 6Zeretetból lán.
gal a templomért,. a népért, ajkán az lsten litava , mely égeti, mint
3 .l eleven szen . • Egbemeredó niklái közt lakik a gondolatnak, zúgó
vize.sesek lehelletétő l harmatos magányában az elm élyedésnek-.
(prohá61ka). Szik lál(at kopogtat (f,rg os azokból ilyen források tÖ(nek elő, a romokbó l élet fakad, 3Z elnyomottból nép, a népből
IstenválaszfoUa lesz
ft\ i a restauráció komoly népe vagyunk. Népünknek tegnap
még vatt mened é ke~ jövője, imáia, célja, ma mindene odave&zett.
Egp.uen újból kell építenie mindazt, amit a szerencsétlenség meghagyott. De hog yan re.staurátja magamagát, ha lelke rom, ha maga
5em tudja, mit kivánjan, higyjen, t~gyen, megszá llotta a kétség,
bátortalanság, csüggedés?!
Tgaore '"'árja, mikor ... a föld gyásza értelmet ad újra a ai!' Iagoknak-. Én várom az embert. ki megm ondja embertir.,ainak,
hogya ;öld nive még "nem bénult, hogy él, nem halott, eleteIe'"'tn, Istenségge l van telitve- , vagyis prófétasagra alkalmas. Ember
kelt ide, kiben az utoLs. ó i dők őr ü l ete befejezést nyer, ki erre a
kérdésre: m i vagy le? nem al á llat-tan hoz fordú l feleletért Ember kell ide és nem hajótörött Engedjétek meg azért ne 37t ke reu t:m, ami a fördet á tváltozlatta a s iralom és keserüaég tanyájo;vá, hanem am i úijáépiti azt, ne azt keressem, ami fenntartja a
százados iemo ndást. hant!m azt, ami a szenvedések isl{ olájából
pre feták iskoláját csiná l a szét 6zórt csontokból me2 ó ~ . a törlene·
lern giz-ganaböl embert, ne pet e6 öliszpróféta!ágo t teremt. Én ma
egy holnapho z keresek hósökel. 5 mtlie.lhogy a legnagyobb prófélaság épen e kéc szóban forr : ,"sten egysége 41 , meg..uz.sgalom :
vajjon szabad -~ a mi lüu inket tovább is elfojtva ta~n ~ ,..agy
mindnyajunk intéae aL intés : .prófétáljatok· .
•

Az uj Európa képe a na y összeomlás után olyan., mint egy
fö[di ndulcis dulta földriué. Ehünt onnan 012 öröm, a megnyugvás
m o~ ol ~·a. S az elHint m030ly helyén nineA egyib, mint fogca ikor-

/
gal ó gyiilöld , harag és Ijtd lut. 1'1 111 1 ' zc!'i,,1
g}':\szol unlt egy év tl u d öln és c gyns/.
1I1l1 1vil ta:ti ll i5111 ~ t .IZ le.n ti boldog, hlll clt
A gazdaság i 1(!'I zia 6'lc ll('1I11 hl'l zi r, a
zIst vo nt muga lIl Ii Il . Jó b 87.cnvcdésc

nél1l á"f! b:mit'llt, :\ l11 0s lóJni Id (}1t
lelt lIlIIId cll nye lvet, fclfilh il lll djrt
11:1 It ot Itépé" 111 1 a VUIÓ&I\C, mi

I

11111116 clI1 h 'I
ogy év hlUH dilI!

aidl It aIn I.
8 cr\lÖ es i Itrl .
h ~t

cjjcJ rc td le
11 ~ 1Il (1\! ~

a hangbnn , mcl y c

dC1 1 sO tétséJ.(et I\n ,
Ijn 1II11lllcnld tl b b~1I1
cl vlllz{lci6 a l\\O n ~l ti l "

Ez a bong, el, II gondol;l t !l 1? 1I! éd es
l1Iűlc5, mil yen a !t ótelkedés e1pusttlllt

" II3 I1CIII-hcsc di eY 1 tClem, lll en é a ét·

.ség becsés r01111yilSl l6 s1.elc j<'i r" ,

n emh 'I' tá ol1 gó

vli n
Es mik) n fO ldOIl a ny.r6 erős." I, dlll <l (lllll"s l< odoll S 8ln ll\0l<b:1I Itl f'jelell
I1Icl\lI y ls~geh tUdOIll{lIly~\ 1I IrÍv ill AnilIden gO lldOlnl Cl.l8i"6'm(hteli I II~
nen vagy IIIcgvelelte" : j', :.1 11;\g I gfll oz6fll.a hb lI épe ané111 el)
é. véglele sölét "Ia ill, c6z1 jl<:lI ro " jOve lld ó lévedh elell n ezé,'·
igéje t : IIprófétá lj atolt I" Nen szervez, nem I'cndszc l'cz, hanéll1 cselel, szlk és az eln yOI Ollal II ' pél eszlII ényi c ~y6ég b c fO""OlIJa,
Nelll jajgat é. fll ozofl,il, ha lelll hit H ill III :.1 111 111161, lell,éu 'IZ egész
világot iIIl<aroló n" gy .SZII I IlI zé rOl, 111 lyc l " Wrl éll é8e l< p"S" "·
jlln a lü zoszlop vagy az égO csl pllO OOI< Ol' jclez: é8 ez Ill eg IIleIIti Ol.
ii resség 'l ljtl n hépzell mu(pí t.

ti \s

Még 111ü st 1& mondolt. A rég i vll ..íg {j8S7,CO lIIl o tl~ Cl ltI inltct II

romal birodal om 088Zeo ll1l ~í &;íra clI1l éhezl cl. Aklt or ls clhallg10n o
Idál t;:i s : "vége a ltu llurfl ll ult, jönn eit a barbíiI'Olt ". Ahh or 1& bClIllll lvé
leIteIt nagy ért é!! eh II hódiHis ziir·zavaI'Íl oall. Oc litIII Jöl l vrg:.e m..
mi sUlés altlt or !Se. Jött eIt Ifju népe i" Idlt 87,(111101 /Idluh 117. t lllhcd
elmc "j hll éröl.
A 111 1 elfeledeit IgénII, " pl Ufé la. ng 011 lI ul1 011 "
,
barbár világ ban éli Ill eg vlrá gzfl 8úl . Az C rtlo c l' l &é ~ Iljl'O hu!nutl! lw/'d,
bá rc6Hlt rOllIoit Oli lépd el tova. KI lallltOtlu 111!ho r az Clllb cl'l uml
lI Z isteni viszonyra, mcly minden liOrball öll&Zehöll ti lellte lt I II I
Is meretl en ISlcn ncl ? Kl vonla be a lI épelt h:l hél II 1111 (1 It ltö rcbc. ho!
ill vl1 flg eaeményel új fényt l1 yc rh ett ch, iti Ifllt/loHu 6le cl Ol, CIO..
nelt diada lmaival 8ZC II10CI1, II gytl l1 gé8é~ lI c li can lw'/II (lltlllóllOIf cl ..
nyOl1uí al:l közben "rra, hOHY Ut. t: I Ö lII él; IICIII 11 d ol~o 1t mCll chc,
hogy vann alt 1{llh atíHlllI1 1 dc 111 '111 j ogolt Iö, 1I1 clyc hcl I hJ~ t c lllll!t ll
11 elllC8alt t..· 2 yö~ö lt lt ű l'é be n ? 1<.1 lan lWlln Ill ell Iti, hogy ~ MIII"

,
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dell5 ég Iw rlátain tü! .annalt fátyo la mögött h;ten rejtőzih, lste n,
ld emb ert teremteti, mert nem altaria fölséges töltéletességeit valója meg nem Itözelith etö magá nyába rejteni ? I Ki ta nil otta ? ..
Mert a id al!lwr tanitottJ, az tanítja meg 1I106t is a világot az élet
lt1 unkásságára.
.
A testek es az elme szolgaságában az erhölcs,
. a becsület, az
ujj ásziiletés, a jelenböl való meneiliilés vo lt, az Elet ösztönszerú
sZiindéhánah tudatos és érte lmes életté való ki építése volt : a pro.
félálás.
Al ke ll legye n minálu ni .. is. Szem b'l kelt állílani újra a szívvilagot a földv ilággal, meg It ell szóla ltaini az idők némaságá t, meg

-

,

•

•

-

kell !l1l1tatni újra, hogy lsten az elnyomás alatt is a "népek Ist~ne· .
meg Itell hódíta ni az embe rt az te re mt ő céljainal(, el kell \!áltoz.
talni az új szell em napfé nyében, el kell hitetni a világga l ismét,
hogy ha egy az lsten, egy az embe riség ió, pacifi hálni I(ell az em.
bert, meg kell szerkeszteni a szociális hit új his ze kegyét, meg kelj
•
keres ni az Elettel "a rom lás es lIlegujhodás I\örforgásáva'- az ösz.
sze liöltetest, le kell szállani a valóság éltetúb b m élységeibe~ át
liell hidaIni a. gyü löle t szahadéhaif, be liell hegg~szlt"ni a sebeket,
lI1el~l eltet az Elt>t az önp usztitasában kapott! t\iindezekhez apró·
fétasag szellemét, lIlunitaját, lelhét. -erejét, a!(aralá t látom csupán
hozzávaló eszh.öziil.
A XIX. század minden háboruja utan megujhodott az embe·
riseg cselelwöliépessége.. A XX. század vad és irlóz? los háborllja
után nincs az akaratna l;, még nyoma sem megujhodásra, a verveszteség elvette az embe r élet\;.ed"ét, a népmilliókra raszakadt
mindt>11 aggodal0111, minden fjj tlalolll, az egyetemeIt menta litása, a
müvészet ihletettsége megal;,adott, a nyerseró IlJihatalma megtörte
Európát, a gondolat számkivetése mi n denből megálIilOlta a józanéH minde n re torili aj2L Ki mondja meg ujra ct nagyvilágnak, hogy
létezil, !?'gy magasa bbrenJü törvény. olyan. mint a forra s, melyból
különbözö 5zéliigazó csatormilioll az események \'égtelen zuba·
tagja, a dolg,]k tengernyi sol,asaga fakad? .. Ki tanilja meg itt
llekiinl.. , hogy .a dolgok vegsö csucsan, az elérhetetlen éler fényöl öneben ujra meg újra visszhangzU; al öröli axiom3: nincs semmi,
ami ki ne feje.zne, nincs se mmi. ami eg ~6l en kifejezhetne, az anyag
C6 gondolkodás, a csillagok összetorlódása és a rovarmozgasa, az

éfet és ) hlál, az örö m és fllj daJolll ail ll ak a Mintl cnegy nc.lt moz. t a • • .•
Z31la

. .I.

Ki tanítja újra mind ezelte t ?
Mert aid ezt újra fogja taníta ni, az új ttijalll a fogj:'1 ragadni
a kor5~akot, érzé6t fog ébreszte ni a haladás iránt, hll t C5 6t~ I C'
tet fog helteni az elle,nté lelt kibéltilléfj ébe, Iiepzele tel fog felemelni
az eSf mény elt vi iaga Jl a ... Azé rt (I pr6fétaö tigot III II II hflbn ve nni ,
31lllalt fény forrásaiból, erófennségéből merí teni, :'1 sze ll em 'lj revel ációj~képen hangzill , "
. Bátran fölv etem a It erdést : vo ltun!t-e már Illi papolt, tal1 úrok. tisztviselőit, nótk. férfi a!!, főldm i ve :ö!t, iparosolt, Ite reslted61t
prófé tái az (lj időlt )elltenelt; voltunlt-e már vagy egysze r, de 111 05\
különösen leszHolt-e szószólÓi, m egé l ő i, mag yará zó i az euméll eIt,
Itikl égni, lángolni, J ölvi l,igosítani, megé rteni, lII elegítelli, <lllwl lll az~
ko ni és szere tni udnalt?
A sötét idő prófétizmu sa nyuga tról lI1,ir útban vtl n felé nit,
csak é l ő közeg k ll, fiiggetien léleil, hogy rável ilse al érlel. I"re,
~jndjárt bő!cse"ség leliz belől e, hogy rá ve tít se a szivre és min dj árt É!et cseleh~etei siármaznalt Ol1nan ...
Ertsük lll; jól! Nem a szegénység rongya vá li" bibomí, nelll

It !nnyu fele/íte ,ések, nem a fo nalt IIIuzi6k vagy az ol ull vlhíg~
n .~elek lesEnek e"kö lt go ndolllOzá.só prMél.ság ált al. l'lanem aZ
en1~eri syílem, mint va lami prófét a, telítve Istenn el, teljesi tve ,IZ
idő k~1 ) udásbf n és tettben, tű zben és gya lto rlí:lt l Illunl,ába n, lesz
az" I eit lenqie kell : az élet erh ö1csi nagy rege nerátolalA prMélasa
en idej egy jelllóp, mely az l jele nti, hogya il ardemb"lnell kl eit p zlulnia, hadd jöjjön a bél... mberi6ég é. h o~y
--- - - ; az elpu",litot
. ek koporsója az éleirájából való, ha az ,rllök.'
tökéletesedis nemzedéke áll elő.
A jelen prófétasága azt teszi, hogya bÜIl és gonoszság nelll
nyomja el az igazságot, hogya hala dás útja sohasem oly reményte len, hogya mult csal! csontok zörgése lenne, hogy a jelen az ű
iövöre ira nyul ó tevéltenységével álívelni ne tudn~ az ember élJ laten
k~zt. a történelmi ürt. A jelen prófé taBág" azt teszi, hogy ét vI/ágtortenel~rn nem lefz mindi g veres aréna, mert végre 'Ií' igazISág
özereteteben lesznek éde6 testvérek a földnel, rIall . . .

.>é

•

:\9
UuHárlus testvérei m! lilit. hogy oktat a prófétált laltoláJél,
1111(" hOB Y szól 1 ~ l á sn VlIl ncltHnlt : cl " rHlgy eszmélt III tgélésébe.
II Ilag)' alUl l'ftsoll sze nt lelll éncll IiIzé vcl l .. . A ml Kl'lntu&\llIk, a
Nyu~at tltkO. öj/ben várja
megélését, várjo iti, hol minket ft bftl1lhz világ l1l egn~.

prMélMr p"Mélój" I e. 1 Vlll'i o, Kelel é.
él t CS1 /11 C

luil lG teidIlIete /l cm tild ellt(: pull1l barbarIzIlIus nclkUI! .. . ezt
I«oudio : "1",,oUl, hogy Iljetek, de "még Inkább okarOI., hogy pr6-

létliljo lok l'
Valllla!t csupa béull lt &7oltások, elu berl tek inteteit láncát cs ör..
gc tö &7.c llvecl 6lt, r{imcll. elvirágzott arcll emben'h, érdekkeresti
pinca! , I1l lazllHis legltörel, akaro m, hogy : . prófétá lj atok!'
Va"""k, 1<1 I< «ck "Inc. nyug.lmulr, lelk!lIr fe » lIl, .wlIlllr lát,
arcIIII ég, &zl viilt beszel, Iller t Ishola, csalá d, liil'sudaloll1 ezern yi
s:dihsrglctc Idáll . lti ll s ll\'''. ~gvc vfigyvn t IlIci néIt ld n Ie:lktt a al~
vn r.,igból, h ~ klgylllnd Iti , Itl gy"la<l otl 16 IIllndelllltl, egy láva

fol)' OIl I lu. a szcletcl, II lcl y Vcnta'l lizekct gy"jt : .lIl le Ink.bb
aharo «" hogy pr6fétáljat Ir! ' Alllen.
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j életet.
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Eztk· XI.

a nagy

lKeltés za l,itá d fiam

mond atja egyik hösevel:
, mire Hamle t igy 5zól : "Dobd

el hát a rOb 5zabbi lt

a jobbi kl<al l"zdj új életet!'
•
az ese mények. Almakat szót·
é letté va raz50ljuk az almok

KettéAzakirák a fui
tü nk, hogy
vétes
világát.
Az
,
ger eln yelte
Ke tl északadt

dani . . .
hall azt
az te
a

u·

a vérl enger bell, de a vérten·
zó ta igy taníta nak minket:

•

, Legjobb mind enről lemollnek tek (lzt mondani", So·
Ójvilág ö55zeomlott köríilőtlünk,
is. Ped ig a világ nem omlott össze,
a uli képzeletünk ben omlott ös sze
ki lép ni 6ziveinkbö l. Egy vi ·

eges z világ. Amit 6zeretlünk, am it
cs alt Illi ajá nd ékoztuk Illeg a

i töl ü nk semm ifél e erő, semmiféle csa a mi lelk ün k ben tová bb és bizonnya l jö n egy
jobb kor,
k ivált ja be lől ünk es zm ényeink el. Es ha nfm jó ?
Amit legb etsesebbn ek tart ottá l világod ban, aJ(kor is megmarad ne ked. Megm arad a jelen, melyet mo~t lenezteJ(, tudomast sem vesz1~k róla, pedig a jelen megva n, élni és én'ényesülni aJ( ar és nem
turi, hogy, elébe ugorjanak, er ószakosa n kiforgassák a maga mi·
voltá ból. Ú az vol na a 5zörnyü lIagedia, ha most egy kéz ketlé·

•

•
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.sza ll:adt azivünk rosszabbil, felé vel I,észletne új étetre. Ha kifor gataa jelenünkból .s beldaszítana a jövőbe, mel lyel bánni nem
tudunk.
Nem! Nem! Soha ! S zeretetünk tárgya ideállá magaliodott,
me ty a va lósjgban sohasem élt és a melyet cóak a mi képzele.
tünk teremtett meg. Az ilyen ideál pedig nem teher az ember izi vének , hanem em lék, me[y betölti iires vagy kette.szakadt ózivünket. Al ilyen ideál egyózer cs ak csodát teoz velü nk . . . A csendes
magány t hatalmas .sű ríte t t világgá varázso lja, me lyhen nagy elmék

•

111UnkáJkodnak, örö[(ös forrongás.5al: egyetlen gépezet az egész
világ, melynek az emberi szíva l endítő ereje. Tropik us del és fa -

•

gyos észak

m ~g 5emmj5ülve

olvad egybe, e vil ágba mindenki be léphet, akárhol és akármikor, ennek homlokfatán érchetükkel van
beírva, se'nldöem léphet be kős7Ívv e ! az én vil ágomba , eltávoiÍtom
a kőszívet] kezdj új életet!
.

•

•

•

Hét évvel sza ladt e l őre az i dő kereke, mióta hozzákezdett a
vil ág a véres 5zfnijátéknak. Mi az a világegyetemben: hét esz ~
tendő? Hét sovány vag y hét kővér eszte n dő f? S az ember élete
alig egy nehány ilye n s ová ny vagy kövér esztend ő hetet, vagy
egységet fogl~! magában . Nagyon rövid az élet. Egy perce csak a
végtele nnek . Es mégi s gyakran végtelenü! hosszu benne hét év is.
Olyan hosszú, hogy az ember megrette n a gondolatra : Ha még
egys zer végjg kellene é lni, ha még egyszer vég ig kellene szen·
ved ni. Ol ~ an hosszu, hogy az ember hét év alatt telje.sen áta la· kúl. Ahoz, hogy egy parány se legyen bennünk a régi, hog y tö kéletes. új szívet nyerjünk, új lelket kaphassunk, hogy tökéletesen
átvaltozzu nk. töké letesen elég hét esztendő. A nyolcadik év első
hajnalán már ne m a rég i s zemmel nézzük a vílagot, nem a régi
fejjel épíljük ki vHágnézetünket, nem az a szív dobog benn ünk,
ami akkor, régen majd megreped t valami nag y érzéstől. Azért mondja
a magyar pél dabeszéd is: az ember természete minden hét évben
változik. Ez természeti törvény, ezt nem lehet kikerülni. h\ásokká
kell lenni hét éy ala tt egészen. Hét esztendő alatt minden érzés,
minden lend ílö eró, minden oszlop végkép elkopik bennünk. HtJ.. ,.' .
nem persze megtörténik a pó tlás, mással. A régi énes, UJ erzessel, a régi gondotat, új gondolattal, a régi sz ív, új .szívvel, a régi

•
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élet új élellel A póthi s t nem is vf&szük észr e az idók folyamán.
a perc ek , az órák, a napok folyaman, d e egyszer csak megretten\'f

lá tjuk, hogy máskép érzünk, mint a ze lőtt, miÍ a foga lmunk \'an
az er ényről, b ecs űl etről, mint az e lőtt, szóval masokká letHink, mint
akik voll unk. J\\ásokká leltünk, fárad la bbakká, kimerültebbrkké,
id eguebbekké, pes &imistábbakká, kopotlabbakká, tökeletlenebbekké.
Az agyvelónk sem a régi, de még az sem, a mi agyvelónk lermtke: a gondolat, a fe lfoiá&, az it élet, a sundék. S m i még azt
se tudjuk, vajjon a tapaSztalá s óriás kincses kamrája pótolhatja

cnk részben is a szívek naiv hitét? Vajjon a reménykedések, vá&yak mámoros, illatos tavaszáért, kárpótlás- e, hogy őszb e jutunk
fi az lesz meggyő z ,ődésünk: remélni "inai miért, küzdeni céhalan ?
"'eggyőzódés em az, hogy az i dő pontaban 5zámol s tgy ftn,öbb ' tekintet, mely belelát az utolsó aeysejfecske válfozá6ába
is, azt fi Eyeli rajtunk: vajjon szívünk melyik fe lével kezdjük el az
"'1
UJ
e ete t ?. . . .
.
Mindarra tehát, ami e lőtt ed 6zent, ami szép \'011 ér, tökéle·
t.. volt, kertek: kezdj uj etetet .
. . . A tapai2talá6ok ős ze i.s olyan, melyben vulkánok heve
é& villámok ereje halmozódik Öi5ze. Te6(ed fa la H leporlaszlják az
evek, d. lelked olyan. me lynek hangu latos felhóiben tek inte!flól
nő meg a fe rgeteg. Má5 kornak is kinzoUa lelked kiszámitha tatlan vágyakkal. l't\á5 korszak is tiporta reményed virágai t .sáros
c. izmákkal. ~\á. korszak embere i. lehelte a I.vegóbe lelkét, melynek ábránd jait talán az isteni hatalom s t m tudta \'olna az Ó megelégedésére élelre valósítani. /'tUs idők g yermeke is ült szemében
tiY fekete éjszaká val 6 hallgatta estennen a me65Zi harang.szót.
Caillapilhatlan fOrTÓ epedé5 má6kor is éH benned mindaz urán,
ami mindenkin ek i&meretlen, de mit megismerni oly mohón óhajtoU . .. lás korn ak is voltak mtoykövel, más idők bána la i is
órölli k meg az életet . .. Üiak az új kezdet akkor ne m követelte
a kbzenlélet, a nagy kr izis, m e l~l en át kell esni, nem kivánt
ann )1j e rótőké4 erótartalékot és erófölő3leget. Ma a készletre is,
a tartalékra is néz a fejlódé.s : kezdj új élete l
. " Emberek már beleöiZúUek abba a túnódi6be, bíz.almatlan.sáaba, e;ondterhfS5égbe., ami a le lelkedben lakik. Kötötték sor.5Uht Duzc a rejtelmea csillaggal, ... egy csillaggal, mely haszta lan

•

•
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oly klc&iny, még atm fér el a végtelen égbolton, mért a maga helyét ,!joha meg nem leli. Játszottak ők ia buj()~dit a verőfénnyel.

mely ha ért<

•

.

lelkű ket,

akkor Igy fohá3zkodtalt: ne még. ne még.

a hajnalodás korai; ó hogyha az ég homálya borult el minden re,
iS mU helyre & a mezőre & éj.színt veLt magára kunyhó és palota,
aidtor mindenben, még iS aiHagaúgár &zárnyán tán'col6 p:orazern.
bell la, iS remény valam ely édes ígéretét ta fáfták fel. Ne- fegyen az
ember C.!3R pu.a.zra vetítés árnybóf fényhe, ne legyen puszta hang6ler, mefyet iS maga hangjához afk almaz iS puszta ia i a mt,ző fa,

a ta vasz i8, az Ő3-Z ja, ne legyen Memnon oVtf()pa ~ ~ely éjnek: élt,
hajnalnak hajn.1 hangot ad , bel Világában 'iY víl'g van, ideá.
lia virág, mdy vílágol n'f akar, szív varr, mely éreznC akarl égz van,
mefy gondolkoznr ak'ar, sem &írní, sem töprengen i, t em múlt ré~

!egeiben beá,.i mag"nkal, .em méltó hozzánk; kezdjünk tehát
új éle,e"
. .• Az élet kőrilröllünk Itle van vigtelen Ul fájó emb .. ! slÍvekkel, felettünk, al.trunf<, megeltü nk, me"etWnk, jobbról Ú bal.
ról, mint va lami nagy, hídeg pokol telve az élet kárhozottakkal é.
kárho1.andól,kal. MíndenOtt kőnny, vihar, h[dog u o, éle. . .él, vad
hullám 'z élet, mdy a méll" égból ••szl .. Ml Tel. van a~ ertt
ama fanyar vad.ággal, mellyel még a ba"."glakó~ vraskodta k egy·
egy talpalaUnyi térért, Mí ped ig félffnk a felzakfatottságtó!, az ál·
matla n éjazaká któl, rémilldözűnl< aitól w gondoTaitól , j. j, mosta.kat "err gondolko'ZnH ReozkeUlnT< a I<lkl f,[felyverketé, gondolalátót Pedig am í ebbe a heryzethe ls bere.odort, amí ez elé a hate
dé' ía hurcoh mfnd'rryájankat, a'2 ntm V'o[t. m'ás'f mínL 3' fefkefmek
meg,ög;Ul(f burz.oá·kinyerem... ret.tt, Mínt abogy a vadon nöit
fa gyihnöfcae fanyar é. kuerll, mm az "d6 filldjéTfek vad vIttft,
a'z .,dó . ad .fharail álrta • vir:ígkoráharl nem eg.y IIstla kíaker!
t.pá-It fŐldjéből itla 32 a" em berőn l'ötte fofy" víze, : Igy van' él.,.
tünk. í.a. fa nyar is: rt:e'at~U g;yümöluei" vannak', mert gyö~tr:ét. ÍJ tal..
nak a megiift bolJog.ág kfoml& vére Ú ~6I1ny.í "Mltá~, fa"yar
és ~uerŰ' gyfrn\őrca:t~ vanf1lak, mtl'! ga ryaft ~ fanal f/ífd... vfffarok
nelU lódtr[~ erefének keffdt erÓfcéstíteníl &- ném a ke·rté~ ~tzént(r,~
lk rátom mór, ~ régI béke éf.. togo",<,illd6Inl • Véle t'iY'Utt lá:tom a'rl ái éJet IHktzdéaei'. a>rz- új cfvíU2ácí6l- Mtr.t- a rlS~ már. ef...
miirt. PI böraek. gondor~..,:ó~, bók, h'trmaní3ták emlélekép dol.

•

~w~k r~ta, hogy alan yoka t hozzanak ~ fejlódéabe, fogyauzáh ~
ktt 'EU ell vadaágot. MII1(lg~aa~k a gyöngéIH~t, féli.euék '31. 31 anyfhd.gét, &'ön~lI&ágdt f6 mil1d~le\~ által kevesbítiéit at el1lberh~ég
Öl Ok kOn való aifgyenteije:; f1yol11orutágait. Szóval a fej6ZE: 3 fánal!
RyGkeren S al embern2k tc kell mondani lok kény ehllhöl • erő:;
imblcl6\'al Rell "I~gáf'lí .1"11 ... 1101,,1 , IIH1IJ uj életet 1

t

, elet még' loha:;cm ,'olt rÓlaá3 tlindétálol11, hanem lára&zló,
kfmén tuu. Et nCIlI baj. t\ köteleueg litla c~ak akkor tetem ko~
lIurut, mikor tlehél1~, köilny éa vÉ:romlau(ó vá leu, mikor küz "
dé$b~ kerU l, mll\Or a kötelealjég dicaGvé vali1t, a l\Uzdéa, át ö,, ~
megtaiadás a lélek tl61ttUiága áhal. Nem ak.lwr vagyunk &terep'"
vh'úk ón élet $lfnpadjáll. ha mihel l kin)'tljtjuk keziinilet, il luha·
tag megáll, ha ~ISY 1~lekzetvé(elre vl:;slafordft}uk al élet rohanó ára·
m~tl ha egy intéstinltre ól fordított gulát hegyere állíljult, ha,h~,h
akkor vagsunk valalIlik, ha a jelen ÖUlctör, a ltor leőröl, az idő
oa kOrU1m~n)'ek letép ik rólun It ha l.ndóaógulflt köntö.ét, ha kezd,·
méll . .. tiink •• abból vagy lobb, vagy lo.izabb növi kl magát. Dc
kuUemlnk I .. • Ktldj tehát UJ életetl
•
. . . fn lálom márJ hogy mint fogy ódás mágl ya fellobog ó piroa l~ugokk31 fog megel11éu.leni al élel minden avult III11·iol1lol a
megujhodv3 fog kiemelkedni annak terméken y hamvaiból az élet
Iq 6ullemf, mely elveI,1 a kOazlvet & ad nekünk huuzl\'et, új lel"
ket I.hell beléllk I . • • Ámen •

•
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•

Minden múlónak Múlhatatlanja.
•

(Az ev utolsó vasarnapján.)
lJ MÓz.· III.

10 •

•

monda 151tO :

Va&:~t ok,

ilk.i Vli!)'ok · ,

világtörténelmi átalakulások zajlanak körülöttiink. lia tal1ll3ó erők hullamzanak a maguk utján feltartóztatha ·
ta tlanul, a me lyekrő l nem tudjuk még. hogy rOl1lbol61ag
vagy építöleg ót'pernelt -e végig életünliön? ! fl\eginog a tudomány
nem egy fundamentum höve, melyrő l ne vcleó iin li, mint örökké biztoöról beozelt. f\lert az embe ri ész, a ma ga formáló éö teremtő
erejével, soha "em talál elég tapanyagot ab ba n. amil a lium ffl·
épHett, tágabb és szé lesebb teret Ii.eres a maga szellemi ebb fog.
lallwzáóánalc A levegő nem azokból a reózekból ciII, mint edd ig.
Uj elem eket tet teli. hOIZiL Az eszme!!, lII e l ~l eh evózJzadoli. fejlődé 
öél1e l ~

•

,

és alaku lása nalt adla I! irallyt, ma más cselIgéssei bíma k,
mint azelólt, Új szilmikat vi tt beléjül, az emberi haladás. Cs upa
új felfogások, új ismerete!! , llj felfedezéseh a csillagoh.ig. Csupa új
látásolt felfele is, lefel é is. Felfele a világűrbe n . Lefele a föl d kö·
zéppontja fel é. ó m ig igy m inden vc:i ltozi h, me~ v;:iltozik az élet ia .
mcly nagyrészt össze va n forr va az eszmélt haladásával. tMg ab ·
ba n a szűk határvona lua n is. ami t az eg~l es éleléneh mOlIduni.:
é51lel hetö a mcretvá ltozb. És ez az ember tragédiája. EllluHik az
ifjuság, el múlik az eg yes ek éle te, hogy álaliJlwljo ll miisik ifjus:iggá,
más Ut életfel fogassa, má s Ut életlé. tla sz tala n aharSl emuerl.irsa m
örökifjú sago l, ter ved Ité pt elenscg I Ha szta lan akarsz épiten i örö k
mozgó gepel, haszl illa n altarod mag;:ldnalt az örök vég1elenséget:
örölt m07.gó -'1,é peze t csalt egy \lan , It vitiÍgegy etell1 s enn e!, egyet-
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még rilmiivcltsfg. 6nl.es és tévelygés, "It ól .az ellcllmond,l stól van, lll cll' nlla! fU el1lberiseg rllclltmond anllak , aki \'a n.
hn

•

VIW

S mikor az emberel. hözölI el halahntlsodih lll. 611 Z(-5 rs g0 1l 05Z.
srig :i tlu" I11 cgln nyhtH n sze retet köteléke, meg nyili l{ ~ Z erh.ölcsi
zillll!s tátongó mcl\' sél!e., többnyire nll.ltO T \'3 11 , mikor hité•
töl clsznhad t nl CliZ, mid ő n Ilt ember celja lesz önmagának li lélekben nem Inlálhnt6: nld \l8n. Ó dolgozzék 3t em ber eSl.c\'el éva redekn t>lt jl\\lII I:15:'II1, cilu;zzcl. n levegő - ég oceánjn n kereszliil a
villám g~l orsns:i g á vnl. legyen ura il termrszet törvé nyei nek : el kell
i merje [lL t , nki vn n. Rumbolja n le bá r a hitetlel\5 ~g templo mo k'H.
llli dő n n g)lE:rmC'!t gynmolt, midón il fé rfi e rős rl': l1 ~ n yl. il hónat
lálllllsz t, n sz iikscg lIH'gel~gi ltet és t alHtr: nem a se mmilól fogja
vnrni, relll~llI i és óhajta ni , hant'1ll attól, aid van , . . Oh mi lye rós
hilt~ szilnrdul hens önl,ben a pr6fctni hiloll1 ..iny : .. agyalt, aki va·
g ok ", ,\\ iI /en jól esil, lelkii nlw ek, Idvált nt idő I1llll as<Í\lal 5zelllb(' n, hogy rnlekin lh etiink valaki r!:'. aki maradnlld ön n \l8n!. .. Lassult al~rI b Ő\le bben az ev ut olsó nnpjnn mill ó befolyás t tesz ránk
n hida t, hog y Is tell nz. aki \l8n milldörökke?, ,

•
sal, Il rhlllly nap Illeg s nz idó föve ny órájn meg illt epy
5UIl1lll rl kl'vese bb Irsz. Csal\ nd H\I1 ~1 nnp meg s nz. It trngercsrpp
ncvl'l iillk clenyesIih, t'lmrriil 8l enyészetn ek
Il:ag I ón'n njlila, ('I nzzal n sok kii zdelemmel és esn iódassal, z'lzlll
II tengernyi bajjal és nyolllorusaggal. 1IIf' 1 ~' a \'i hig elet~t e csepp!Jen jelképt'zé, i'l - I~ll, e süll k{i2.dí.'l mE'h'f'1 és I,rls~gbeese lt bu·
k sal val, l~I('lmló re l1: ~l1y\.:'i\lcl es sh'8r \'nlós8gaivnl. J\\t'gszünik egy
szakAsza llt idófolyn m.innk, mrgszüllu ek napjai, melyeket aligha
I('twlne fi bohlog k köt? iktatni, me l yt~ken \'E'ritl"kez\'t' ken:'stük II
mindennapi kc:n)'i'rtt. 1Ui.'IYt'I;,en iuad \'a fUlOttuni. boldogsngun k
vin\gnl uton ti kluH'Iii l\,c, fárndtan I ~r liin k IIItg ti le l hatalmas
killddnu: iböl. nu:l)'l~luH'k lirvild ri 1('lkUn ki g rrtl'k J:\ \t.> gH iinnek
uapIlli al. r \' Il(!k t Illelyrk költ annyi niil6. gyermek maradt hajle-k
Ill' lkill. mamdt ki'll 'rr mtll,iil. I11llrath ,'igaSl. 1H~·lkm. lU~s!ünnek
ft napok. lU IFk rjsukal h.inatunkra "0111:1". I1Itlr~k C'n annyi kftsltgb t i' rit jajSl(lI. palin ti hordal! h·l~nk n hirnrk sullvjt". !tlln} i
tus ~röl. nyo1Uorn\l r~stt'tt &tomori! IH'pt t II \'lllóság .\\~ csak
"tiIliny nap ~S ft jelt' 1l múlt", ku !\\i.'gll}'i1ik ru,- idők $irja, hogy
rlt r l1\rssC' milliók jajszaviit ts k;:sl'T\'t's panasdt. I\\cg (sa k u('hsny

ls. IlI rt)'ct , ..

rVIl('\,

nap s az év ellávoúk, lnely J1itkán harátunl" többnyh'C azonban
ellenfelil nk \'oI L fi\e.g$7Ün ilk létezni örökre, legfönnebb örömehlk
tűnő mosolyát, vagy fájdalm ain).: \'el'u.ö sebét ha.gyva maga utan ,
S mili.ép a vándor a csendes pihenésnel, e2Y alka lmas órájan a
heg~11etőre élve vagy épen az óhajtott celnal , mégegyszer átfu tja
gondola Iban az út fáradalmait, a pá!~' a gŐlőngy ei t , a vidék virágait, a muó virányait, az útszél sebző töviseit s a lelel~ bíztató
rem6ny foszUnyait ~ ig\, ('!TI'l ékuzünk meg mi is az év szenvedéseiről es őromeirő~ csapása'iról vagy boldog perceil'ől. S boldog,
<o'h mily boMog az., li inek ma aI életiengerén hány,kodó hajójáh oz
nem a pusztulás rémes madara, hanem a béke galambja hoz olaj·
ágat., ldnek a \'alóságot a reménnyel sz.ivárvány hiJalja át, köti
össze, k~ ilflkább ihu'!athat há la Ikőn n~'eket a csapások özönéból
\ia ló menek\ilés felett, mint fájó kőnnyeket a csa lódás g~l áS2fá lyO
láM. Oe legyünk bár e bo ldogság részese.i, vagy legyünk egy Sl{)·
moru sors etv'iselöi, 1111 e,g y év hanto'ni Rezdett sirjánál nem áll Iiattmk a létkérdeseit megoldani nem tudók ~etségbeesésével. "\ i n~
'ket ,sonasem gyötötlhel az., 'h ogy lll'j vak játé'ks 7ietei vagyunlt a
sors szeszé l ~teinclt, minket nem szabad, ~lOgy bántson a sujtoló
\'ess~ő~ mely a te.r1més!l,et eseményeibő! néha felénk suhan : nekünk
1udni kel~ thogy a vilag fo lyása egy s2Ct'e~ő Atya gondv iselő ke.zetben \'an s "akik a,z Istent szeI1etri'k, azoknak m inden ek javok ra
\ 'annak. a Nekünll. tudni Iken már a2.-t, hogy "az örömnek leveg(1,j ét
fö lfJissiti a bánat s akizajlott búfelh 6kön s~ep szivárllány támad ".
Ne'kün'k tludni <krell már, !hogy nem a termrszeti erőltból sl,armazó
c~apáso'k a mi életunkne'k bajai, hane."11 azok a mi bajaink, ha az
ily t('irmésze:ti <cs'apásokfl1ak nincsene'k meg keresztényi következmé·
nyei J ~ ~ ~ Vagy miért imádsz felebarátom inuídslgodban egy szelele A tyát, egy jóságos égi )é.nyi, l.1a az élet ezer sebből vérező
,f~jdal mai il!.özt IDem tudsz e119hü' e,te.t .találni '? j\\iéJ1: ~epre1 sz ma ..
gadnak egy szellemi, egy lelki világot, Iha at anyagi vilag vesztesé,:gei .telelrt .e1telik lelked könnyhullatással. "ogy gyökerezöd hetett
volna meg benned egy bo1dogité ér,zes az blenról, az 1sten gond visele'tirol. a ez,en hiteóet az lidóll.llek minden fonnájú járása nem
igat<o1ja 1. , Az em'beríistg jó nagy részt imádja a ,fájdalmas anpá'- .
Ezelt tthát lkoJt S1A. csináltak a fajda1()/1lbó~ etek a sira1mas pana '
swkat l\.elÜít han.g<tlí1.athatjá1t Ugy,1m ő1l.ei se kényszel it i j erem iádo'kra
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boi Idkdd< bfkif ml'"JÚ3 talál!,

ig "z.ámolom a humanizmU51 ir"aO~ 6D\"tben, nrncren-t glória a hil\'es bÚJtgibm. nínOSo-t: kild.5zó fMy ~
Itmplom ábiL1lábao 11 Miért oly bí••• o tt há! le swmoni _be<lár.. m 1 I .. Jól ludom • ftl, lelel I.merem ré,gm. AlJ mondod:
ty vo:tak a 6DJtinak "tg~'enceí, kiket kézen fogw 'ezdeU mi dtn
vuú lytktn knuztúJ, vollak mostoha gyermekei is, kikkel krsuú
pobárl 1W,101l. 101~ • az vagyok én. Ita vollak, akik virágokbl
6ugilynetl úlon haladtak, ,'ohak, kiknek ö.5\·én)'e .silha]mokoD
vneCeU ktruzJÚJ. fi az ugyok én. Ha vo1lak, akik leJjehüh vágyak
níJJGKn e

mo~f)lgó

tüzt" mámorában élveztek az életet, voltak. kiknek tenger telnék
ki a 6u mükból, melyek vtnlelt remény, hűtlen aora releU ~ i rtali:.
tntlyt k látták a böluót kopor6óvá, az ételei a halál prédájává vál·
1aztatni .. . az vagyok én. E gondolatok nál, megengedem, sokszor
cjUgged el az özvegy, a 50ruújtolt, 6ok5zor áll tájékozatlan, ereje·
vnlttlten az árv3, a koldus vag}' a nyomorult ... de azert a 61envedéaekból örök Lánalnak és könnyhu llala.6nak belüi nem képzódhet nek Hllzen kere61ténytk, a ti val/ds/ok más rorrá§ból fakadt,
6 nem a földi Iéi airalmaiból Miért ábrázol Jézus dtrús menn~' or57.ágot, augaras jövól, szerető jó Atyát a mi lelkünk .szrmei elé?
'.
(J\ i~ rl lett kíl/elve a mi va1lá6 unkból minden pogányos 5zomoru!iág? ft\lért lerlek 5Zámúz\'e a vadabb erkóluü népek vad abb
Iste neik? il szomorúbb él et ,sz omOl ubb fe lfogáui 15tenben? "\iért
törte át il prote5téjns világosság, ez a termékt'ny szellem a közép·
kor 6ótétaégét, miérl zúzta széjjel a bahanának szol1lorusaggal tel jta litkai t ? Miért az élet-c6alódá50k utan akkora elkedvetlenedés.
ha ti 6Zeretó Atyát imádtok? ..
Meg kell kérdnní ezeket a dolgo kat, ni ! Mert lsten. aki IIQ~,
lIg~' látszik egéau n melló1.ve va n a cse lélwtse k indil.ísai nál. J\\ar

50
va n a lIlun!taba n Ls, ha (\ nI1c11t eredm éHyét

pedig elég fio lt ösztön

nézzíilt, elég so lt biz tatás va n a re ménybe n ;5, ha ann ak valósulását vesszü!!, a bold og ulá sban is , ha anna!\ det üti Itépeivel lalál ·
kOlUnit : de a leg több öntő l! az éle tre, a legbiztalób b remény a
Itiizdelemre a vallásba n va n, milwr laten igy szól : vagyoIt, aki
vag)'ok! Ott vagyoh, emb er, mindeniitt, csalt érezz, 0lva55 hi engemet. Ol t vagyo It , mini elt éko zla tlan vagyon a te életed sza mara.

Gazdaggá vagy 6Zegénnyé leszel mia ttam. Nem úgy, hogy boldogulsz a term észe t törvé nyei szeri nt , vagy csapásohat érzel mialtuh :
nem úg-y va n sorsod énh ozzá m lá ncoJva. Hanem a lélek úlján. Itt
benn jutalnlallCl ll vagy bü ntetle Jc Gazdagabbá tes'zi jelenlétem gazdagságodat, szegé nyebbé teizi hiányo m szegé nységede t. Bevételeidbell Ill egnövelIeit, Ia'adásaidban llI egapasz(a lalt... Olv as6ull el
csalt ai! figyel mesen szdmadásair.kat! Ha vezetHinit is , Ita nem,
az itt mosta n pontosan fel va n jegyezve.
A Iwr, mely ben élii nlt,
•
a ház, l11 el~l b en szLilettOnk, ne ye lf elésü nh , erö nh , tehetségei nit, s1. iviin it, IeJlti ismeretiinlt vanna k itt ~lIyozva . Egy görőg bőlcHÓI
olva6Buk, hogy mindennap hálá t adott 15tennelt, hogy ő is ember
és a Sokratesz idejébe n él het. Hát Illi Itereszt ényeit, azzal, hogy
tiszta 5zemlélői vag~l u l1lt az életn eit, az IstenIleh, hogyeszünllet
szabado n haBzn ál hatj ult, nem dicsekedh etíink-e? Vettü!t az eva llgéliu lllot, vetttilt a mennyeit országának hit ét, vettük a itegyeimet,
vetüi!t a biínbocsánat igéretét, li nem volná nalt bevétele inil ?
Szegényesnek az élet teh át éppen nem lllondható, lste n gazdaggd telle, a bevétel nagy. Megmútatha tnóll az egész vil ..ígnalt,
ha viszont kiaddsaink tételei Itőzlil se hián yzanélt : az, aid van! Oe
oh szégyen és gyalázat ! . .. milt ép éli ál nillcseflflé so k ember an na k
ajá nd ékait, aki vall min döröhité. A Itiadáso lt . ilyeneit legtöbh helye n. Szépségből árucikk, sz ii: etésből jtevélység, é l elemből pazarlás, gazdagságból fösvénység, hatalomból zsarnokság, hivata lból
kereskedés, tudományból It élely, természeti csa pásbóJ bün és meg~talkodás, oko sságból csalás, vallásbólllétszíníiség, Is tenből tévely.
011 ha elgondolom, hogy mik IeheUlinit volna és miiI leltlinlt ; mi!
kellett volna cselehed ni és mit csele kedtlin l{; lil it Ite llett vo lna gon·
dolni és mit gon doltu nil ; mit !lell eI! volna szóln; és mit szóltunk,
bizony m ielő tt lezarnók az i dő sz.imlálásánalt ... - ik lapját, illő,
hogy szálllo t vessü nk. Mert ha Jdadásai nk fejliI halad ták bevete·
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Jelnktt, soha um leadinIt 1&11 hH~telUénytsei II C!6Z I1l ént1c, amely
általunk 16 valós IiI. Ha c&Ak ttrmelizell élet rtueael voltunll,
holo tt uclll' llll élei r!! l1U1etHlnll, akkor a term esnI flullégt a
III I. nk : kélség beesé. 's halni , 1.lkl elherl'.I1I," virui á. niI kHI.
H. elle nben t il 1.lkel.kben a hll, úgy eljull.IOk az tl.t ",ara·
dandó javaihoz, hOlld vagy tok növe ahol, aki vall, ahoz, aki I!&l
is s ncm vag)ltok. mel l nem lehettek tlhagyotlak, ae félénkek. St
$tomorlI31-:, sr árvák. fi\ert ha Isftn I'tltink, stnki ellemi"", ellenben nundtn tl/tnfinlt, hl' "ftn "ines IIdank I Ámen .
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