A vQgyonkezel6.
EIt ann-tl könnyebben mes tehetné minden ember,folytatta a Halot:! a beszédet, - meri van m1ndenldnd: esy
Istentói kapott mesbizat6.sa. Ha moir fOlllaJItoE6$t, 6.116.$1 keres
milRAnak az ember, akkor miért nem veni ésue, hoRr egy
Orok és 6.lIandó alkalmazása van Istennti, - lImlgll FOIdön
Jo'r lIZ ember.
A I Ember csod6.JkOlvll és megfitódve náett II H..J6.!ra.
Nem értem, mit beszélsz, - mondottll. Hasy blen 61l6s1
lIdOIl al embereknek 1 .. .
Isen, - felelte II HaMI. Hól még sohasem vetted
észre, hogy IZ ellén földi vU6S esy nllSY mag6.n gazdas6.s 1
Hiszen mInden darab f6!dnek, u6n tónak, erdőknek, heSyek.
nek és a Földbe n 11II6.Jhll tó mlnden kincsnek, ISIen !lZ esye.
düll ts kl.t6ró1ogos lulajdonOSll J . . .
AI Ember esész.en elbúlve b6mult a HlIJ6Irll. KI akarod
vennl !IZ emberek kutból a mlls6.nlulllldonI 1 ... Majd
harllgosan CSlIttllnl fel !IZ Ember hanQJa I Ezt mM nem en·
gedem. Hogy ne legyen !IZ embemek II maSll flzeltse, vllSY
II munk6]lI bére, vllgy kildiének II termése, - II 5IIJ6tJa 1! ...
EI lehetetlen. Mindenkinek Jogll vlln aUllI ~ndelkeznl,
amivel bir.
Miért syuUadt6.1 ol yan IUIgy tÖlte, - v6111srolt komoly,
nyugodt hllngon II HlIl6l. Én ls non II vtleményen v.. gyok,
hogy II maga tulllJdon6.vlll mindenki szabadon rendelkezik.
H6t akkor miért mondtad az elóbb, hoSY II vll6.g !IZ
lsten mag6n gazdlls6S1l1 Hiszen ebból al következik, hogy
leMt ebből a vU6.Sb61 semm! sem lIZ emberé. MéS !IZ a
pénz sem, amIért dolgozott, lIml II %Sebében van.
ISY ls vlln J Ne szólj kózbe egy kis ldelS, - csende·
silelle a Hal6.l !II Embert. HlIIlgllSd meg, limit mondo~
A blrtokl's foslllmll n6.1ad nem e~utn Iwlll. MagunUna
Igu6n csak u t mondlulljuk lIml sohll el nem v6!an thltó
tólünk. Cuk III vlln egésze~ birtokunkban, amit el nem
venilhelünk. Ami a lélezésllnkkel egY9!1 mindig ~,!~k
ls marad. Ilyen tulajdorul Istennek az !:.let. De II L,~ k~ i
a hbad II pénuel neked nem elv4laszt hatatlan uu.o od,
Ak6rmllyen nehezen veszed ls be ezt, de be kdl !Atn
hogy mindannak !IZ érttknek, lImely a kezeiden 6.tm~gy,
te esak kelelöJe vIgy ts nem bIrtokosa. A valósAg al, Sy
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II FOldg<:imb kincseivel, ptnnlvd, csak 611, mered a helyin

rajta pedig folyton elvonulnak az emhuek. Egy ik em~
)On, II mlblk megy . .. egyik felveszi II. FOldOn lal6.lh,.tó
vagyon, vagy ptnI egy rt$zél, II m4$lk m4r leteszi
Amire 1111 mondod. hogy II te tulajdonod, IIZI le lu ta14ltad
II Földön ... előtted lit volt m4r ts u t4nlld ls III marad
II FOldOn s il következO ember lal41 majd reá, - de nemo
soUra ann"," II ke téból ls kihull. Teh6! csak egy kis Ideig
kapn rendelkezési Jogot kIsebb nagyobb vagyon 'elett
amely Igu tulajdonjog szerint mind Istené. Mert ISIennek
(IrOk lulajdoDlI minden. Isten vagyono minden és le csak
1I1kllJmllzottJII vagy IIZ Úr gllzdlls4glinllk. Megbizolt vagyono

ketelO, -

de nem Ilmagadéban ...

KOIOnOs III, limit mondl41, IIZ bizonyos, -

ebbe

III

üJ megvU4gltásba majdnem beleul!dúln

mondona
IIZ

Embr:r:

Hiszen ezt tudni rop~nt felel6sHII. Mert ha Istt n a Gazda,
akkor egyszer majd e l kell sd.molnla minden embemek.
Eddig azt hittem, hORY /I hetésem az enyém és most ki,
derul, hogy minden fillér lsten gll>:dasdgAból való ...
Igen, - de elkOlthetud magadra, ufiU\!gletddJ'e abból
annyII , amennyire szúkséged van, - mint munk4doak bérit.
De a tObbit lsten tervel, céljai és rendelkezései nerint keII
lelhaszmil nod, me rt lsten a Gazda a vIIIIII minden gazda.
$l!igAban és hbllban, -- és csak megbIzott minden ember.
Szegény vagy gazdag, - mInd C$IIk vagyonkue1O. Mind·
egy, hogy fillérek vallY urek felett, - lste n szemében nem
m6.S, minI vagyonkezelő.
De h6' mIre kell az Isten céljlll uer!nl fordUani a soJAt
szúkségletiinkOn lehil maradt Osueget 1 .. ,
,.,
ISlen lIazdA'kodASII m65, mi nt az emberekl. &pen for'
dltottja IInnllk. Isten az Ú foldl gllzd8SIIgAnak jövedelmével
III Ú égI g/lzd/ls6ga, ~gl V I16g/l sUimAra /IkaT szerezni lel·
kekel . Földi pénzzel megnyerni Isten szAmAra sziveket. Nem
érted 1 . .. AUIII II pénzzel J6s6got kell srivd:hez JuttatnI.
Ne ItU, nem aZI mondom, hngy dologtal an, henye embe'
reket kell /lzul nevelni, hanem Sl:egény t, megnor;:}tat
/I nyomor Iuepl6ból kiemelni, - de fSlen nevtben. em
II magIIdéban. Azl kell mondanod, hogy lsten koldte. Nekt kCKzönje. ~ kOuOnJe mindennap. E. IIZ lsten m:!J::'
•
u n. mtnden ember sUim6rll mert minden ember blen g
"'g6I\ak, _ kisebb, nagyobb rtntnek, - a v .. gyonkezel6je.
~ az egyetlen foglalkozlsod, amU mIISIlddal vlS1.el II MI!i.ak

,~"

bUJva,
Tehát

goa

II

ker~IQI.

Igen. Hiszen

J....

térit! meg. Igy les~
Gondolj aTTa,

n ts aki II kevesen
vogyonkezelé$Sel csllk
többre becsO[öd·e már II
hOIlY oda tudod·e mtir
vigyhz, amikor adnod
II ffillgaW!ból IIdu, - hllllem

ló szív.
TeMI jónak kell lennie III embernek, III

Ember?
Nem kötelező. Ha

r05$Z

kérdezte

akarsz lenni, ntm Ml útadba

senki. Subadon viilllSZlhlltod életed útl'l,ll ul, amelylket aka·
rod. (ft ne feledd, hogy .A Jó ember III ó ulvénd: jó kin'
estből hoz I!IO jót és II gonosz ember IIZ ó szJvtnek gonosz
klnCS4!ból hoz elő gonoszt.' Ne IIZ élettani :.dvedre gon'
dolJ. Ilmely kebledben pillanatonként Osszehúzódlk és kllá'
gui és egy 6rllffiU pontoss684vIII hajtja tested tápláló pIItak.
1", II vert tovább .. , Én ha azl mondom I ulv, - lU egész
embert értem alatta. KíllOnben li emberek ls, ha valakiről
ul mondJ4tok, hogy ;c. II szíve vagy !!ODOU II. szive, e.zIlI.!.U
IIZ tgtu embelTe gondolcoJ<. A ucv u
~gtu ~mberl
j~l~ntl, bcnsó vll4g'vlll, gondolataival, tn:elmelv~I ... a ,\:2!v
dn~vQts, a ltleknek ~gy uulslk ~1n~V~1tse. Do! a S3'IV
alatt ~gy ~mbern~k II lelktI, a kiki vilAg" ir1tk u ~mbe·
",kb.enlt...
-'1
Ml&t kell tehAt a SZiVD~k 16s4ggal t~linf;k IeDw~ Kir6ell~ u Ember.
AÚr1, mUl a sdvedr~ van fdttv~ 0.1 tlltttd, - feldte

•

komolyon II Halil. A wve egy embernek, - teM! II lelb
_ II legnagyobb kinCSf:. A nivt~ V8n feltéve al em~
nek II bo!dogs4ga ts II boldogtalanJ4ga, az 6r6me ts II uornonís4ga ... Olyan II sziv, mint egy vonat, amely hliboo
rohan II menekültek szllult vitte. Felrakt'k II vonatr. min.
denüket, buloraJk.' ts életüket. A VOn"I.1I volt r6b~vlI
II sorsuk ... ha kisiklott II vonal, klltllSztTÓfliba zuhant
mInden ral'a éló. Ilyen VOMI II sdved, - rd van biz.... ,
felrllkvlI mindened. Főleg II sorsod. mert ~r hallottad
lU. előbb, lsten nem néz mÚI, mint II lelltulet, II nlvedet.
es lsten II lélek, Illetve II szivem szerint Itél rnf'g, _
ugy-e 1 .. Nlncs'e vajjon ebben ls kényszer 1 ..
Nincs 1 Mert magad vlllllszlhlllod meg 1111, hogy ló
vagy rossz leszel. Nem ls m4sokért kdl j6nak lenned, cllyes
egyedül 6nmllgadérl . Un41 ugy·e m4. ujsl:01611 Ilyenneket, aki beteges, Ilyenge volt, - akiben III élet tpen csak
kln lOdott 1

'....

Es mit mondtatok rd 1
lbt, hogy minek ls uiilete ll, ha Ilyennek uületett,
ÖIlmog6nak ts csalddj6nak szerencsétlenségére 1
Tudod, ml a J6s6g1 .. A Lélek e~s:séRe. Emlékezz
csa k vissza arra, amikor eddigi életedben ts, valami kis jót
tettél, mikor valakihez valamivel 16 volt61. .. Nem
emltk.uel arra, hogy mUyen boldog volt6.l1 .. Jobb 1%11 lett
az ebtded tOle b magadban, valami j6lesO, meguyugtató
húst hordozt61 ugy.e 1 ..
Igy van. Nem tagadhatom meg, hogy Jót hordotni
magunkban n~yon ló és megnyugtató érzés, - Ismerle
be at Ember. Ugy érzi mag.!t in ember, amint aki a világ·
ban megtal6lta a helyét, mikor Jó tud lenoi.
I!S ha valami, - mondjuk Igy, - nem j6t tettél ...
Urdez.te a Ha1.~.11 . .
Akkor valami nyuglalans.6g J4rt mindig a h6tam
m~tt és még a mosolyomat is megfojtotta egy árnyék.
Annak az 6rnyéka, hogy nem voltam jó ..•
Nos gondold el, hogya lelked csak rosszal van tele
és úgy veted le a tested, halálod ór6I6.ban... magad is
értite<.! az eIObb, hogy a JóUig a Lélek egészsége ...
Igazad van bmtt neked Ha16l. A JóSágra nekem van
a legnagyobb IzOkIégem, De honnan tudom meg, hOlY
16 vagyok' MIr61 lehet megismerni a j6 mvet?, . His' D
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II sziv rejtve van, - különösen II mjsolr. slivt: előlünk.
De mtg .. magunkét sem ismerjük, legielitbb annyit tudunk,
hogy eddIg milyenek voltunk, de hogy holnap ls ugyan'

oIyllnok

Judlnk~

kl tudja? .

Igazad vaD, mondta" HalAI. Embert snm elótt rejtve
""n II sziv, IlItlek - b amellett 1'1 ts lehet azt t/lkarnl,
hlljlongbsal II gőgös szivet és mosollyal &1 irigyel,de VIID egy "rulóJa II szivednek, van egy ellenséged, tild
mindig veled J6r és aklt61 nem tudsz megszabadulnl. Eu
n ellen$l!ged nem tudod megvesztegetnl, hogy el ne "rulja
a szived. Ez II te besúded, -- mert II $zlvnek telje5Ségl!.
ból szól II uój ...
Van sdv, amely IIrllnyb6nyll és VaD tzoJslb6nyll sziv
ls. KóWny6k ls vannak szivekben ... Vannak keserii for'
r.isok ts sós vbek ts vllnflllk Odítő ló vbek ... szivekben
I!s II nyetv, II beszédje az embernek az II veder, amellyel
(fJhozza szivtból azt, amivel II szive VOll tele. Kesenl lor'
•.úból nem lehel édes vizei meritent... ts; hlli!» hoUll
fel egy ember IIlt,
arllnyvederrel, - szép szavllkklll, ami II sz.lvében Vlln. HII II sziv fOlT.iJllszennyes vllgy'CHt,
- mlist nem meril III arany veder sem bd6le.
EUsmerem, hogy igy von, - $Óhajtat! IIZ Ember.
H4nyszor elhllt6rQuuk, hogy valamit nem fogunk beszélni.
Nem ahrunlF: vele bántIInl, hogy megkOtOtdik a nydvun.
kel. H4nYUQr elhlltlirmruk, hogy arra kényuerttJok o nyel.
vOnht, hogy uépet mondjon ... vogy semmit. Tartjuk,
Fogjuk a nót erősen a hlll1gllt4s kOtelével . .. mig egyszer
csak éreuOk, hogy mínt egy kigyó nyugtalankodIk a nyel.
vunk és m4! hlll1l1nl ls lehel IIjkunkon, én mégis csak
megmondom neki ... ts; kiönti bts~dOnk a szivunk mér'
gezell tartolm41.
Utad, _ figyelme1tette II Hallil, - méll II FOldOn
sem lltkolhatod el, hogy ml VIIO II sdvedben, - tul1 m~g
lsten dólti]
h4ny ember, milyen sok esetben, vhsUlkémé és viSUllvenm! II SUIVIllt, ha lehetne b Os$1I'.'
tOmé megsemmisítené a besudjét, men SOllOJzs6glit hotta
rd mUlalIII meg szivének ... Ha Ilyen gyötrelmet okO.l
al emlxm"k III hogy gOno"ul volt ttl" a sd"", ___ • .?'j
lIondolsz, mny,,~ gyötr"l"m /IZ és JOf;kkora boIdost. t",........
Iqz lsten t;)ótt II rosu sz!v"d 1 ...
EE!Y kirIily "IólI lillatt
- egy Iqj"oda szerint,
_ kud"t! "ilY történetbe II
"ilY tolvaj., tti.letrc

es

1.;

oe

v'rva.
//I klr,ly nem Ittll felelte, hanem el6szóLltolla •
.. emtl~ kOrúI szoIg"'.lol telJult6 legelső TIlDIlU emberit
~ dóhoulla orsúgAnu lesu loIs6 embertt. Utol ahr'a
qjyuer, hogy hogyan Hélnek u embert:k. - Ittl~tk f<e,.
lelte II, - szólt III klr'ly.
Elóltpell II kIr61r ",emélye körO! szolg61ó föUr ts Igy
kezdte I Nem trdf;me lU. /I tolva' m.hl, mint ptld6s búnlelbl, - llnIm. Gonosz ember ez, aki m's! mellk4rosil,_
búnre bllntetés ,.tr ... ts hulltak III nehéz, sü!Có szo vak
III rtS1kelVe .illó tolvaj fejére.
Most le Ittll. u61t III klr41y III mMlk emberhez. A ron.
gyokkal takart uegtny ember OU>:ekuJcsolta ktl keztt, III
klr4ly elt Itrdelt ts úgy kOnyOrgöll, Uram, klr61y, Igaz,
hogy Iopou ez !IZ ember. De nem tolvaj, csak megltvedt
ember. - Gyermeke beleg volt, akit nagyon neu:1 ts c:sak
érl e 1opo!1. E:n tudom, hogy tzt Km nabad, obd, rólam
II ruh. lcuakad, - de tn mtg sem lapok, meri nem sza.
bad. Tudom, hogy blln !lZ, amit ez az ember It ll, _ de ne
Uild el Uram, mer! nagy búne mellett ott van a szívében
a gyermeke Ir6nll nagy neretet ... Jó ennek a szive. És
könyörgött mentstgel kereső 16 szavakkal a bllnbe uettért.
Mikor a ktt !tdet elhangzott, a kirAly Igy vtgu:lt. A bünőst
felmentem. Elmehet.
Ti pedig, - fordult a ktl ember felt, - csen!ljelek
ruh6t, - sorsot, mindent.
MegrtmOlve 611011 II hatalmas úr II kit6ly elótt, aki
Igy szólt h0u4 I Gonosz a te szived, mert gonosz SUIvak
fakadtak IIjkadon. Igaudgnak mondt~ suvaidat1 ... Ez al6
ne lakard gonou szívedet. Ez volt anlvedben.
De uram, az az ember valóban lopott ... szólt a főember.
Azt el a szegtny ember ls beismerte, - megmondta,
hogy bún az ktlstgtelenQI, amit a tolvaj lett, de salve nem
ktri kegyetleníll IttleleI, hanem ment~ ut60 otzel!, meri
16s4S vao uivében, _ szólt a kl.4Iy. De Ilyen sziv, minI
a lied, neDl kell nekem. Ennek a koldusnak Itt DlelleUed,
- IIrany a szive, lelke.
Es sorsot csertIt, - a legeml4ban, - a Ut ember.
BoIdoglalann4 leli n eddig boldog és boIdogg4 v6ltozoll
a boloolllalao . .. Mert a ulvre vao feltéve minden, felnte be e történetei II HalAI.
Lehet, hOIlY edrt törttnIk Dleg néha a Földön ls, Jegyute mell elgondolkodva /lZ Ember, - hogy sorsot cseIII

,f[nek tIetek. Magasról mtlybr; keroJ, ""lll' o]úl,61 ftlo:mel.
ktdlk qly-egy embertle! . .. IllI.n ut ahria ISIU, bogy
al egyik I JóMg ut'" "jiyjon s ... stnyKgtbcn, a m4$lk.
ról mtll akar'" ["'nl, hogy • magass4!1ban ls ló marad-e
II szive 1. ..
Jól gondolod, - hagyla helyben .. Ha161 az Emb2r
uavall, - merI .. u lv fa~lIetlen mindentől, l!udaSUSl61,
ut:8'!nysl'glól. GudoS lS lebel 16sz1vű és .osu ulvQ ...
ts Izegl!nyntk ls lehet lelkiben lIollOlUHga ts JOdlla. Nem
.. !)alaf., vagy ft kunyhó "dia ft .szlvnek ft IOdg"t ...
II ulv, vasyls I ltlek, elly külön vlMg ts nem az elmúló
.01$6 dolgoktól foggnek .. sdvnek kincseI. A szivnek 1óU.g.t
asnrtnl v6110zill:, hOllY mennyire szereti egy uív 81 Istent.
Es .drl il legnagyobb kincse egy u lvnek .. jódI!. - meri
.. loug I lslen. ISl tn a boldog$6got "dó kincse u emberi
I,zlvntk ..... Uleknek.

Elkérik a t. 1.lk.d.t t61. d ...
Milyen furcsa ls u, - szól! elgondolkodva .. Hal.il
uay.ln .>; Ember, - hogy ezl maII' az ~mber ls ml ts
tudja, bel6 tJ., 56t mú ~mbemek ullyannl mondja, csak
a m.g. !Úm4ra nem ,udJa dfog.dn' ...
Azért van n, m~r'lIJ ember mindig elcserill mag.tt ...
lelktTÓI nem veu tuoomúl ~S a szemé!y~t behelyettesit!
il testével és il lelkének klncstt, Istent, elc«rtU il fóldJ
érttkekkel, - mondta szomoruan a H.al~l.
De mikor oly.n Domoru és olyan rossz oolog $:Ze'
g~nyn~k lenni, - ~Ih:nkuell • HalAI beSi~d~v~1 'z Ember.
Ha!l~klal.núl J.6rnl il hA.ak között él ~heKn il ,lóUak<;>l1
emberek között. Hlsun le ls lAtod, hoay mUye! neh~z
SOI1 sz~génysé8ben tini, uegénynek udletnl ts ueg~nynd:
m.radnl .. .
VlgyAn auv.ldr., arr., hogy mit buztlu mosl, meri minden navad nekem.d Igant, - lépet! il' Ember
beutcijtnek kö,epfbe II HaW.
Hogy.n _ kérdezte Hlvartan és egy i:l$sé IJedten az
I!mber 1 ... HI$I~n te nl mondtad, hOIlY egyetlen kincse
Lesyen. Ltlei:ne.k, - ts az illen Lesyen. En pedJg 8.l14IUI01O,

hogy kell II f~ldl kincs Is az embernek, mert nyomorogn!
ts szegtnynek [enni, rellenete! tIe!. IllY vtlt;ményelnk
nemben 4Uanak egymusol ...
Nem I V.tl .. uolt felexn II Halál. Nem vlgy4zol eléggé
II SZlIvajdra ta nekem srolg.thatu b~onyllékol.
Al. Ember elképedve hallgatott. Nem értene •..
A Holl61 mosolygol! felene ts Igy szól! , En ls U I
4Jlilom, hogy nagy bei szegénynek lenni, szegénynek uo .
lelni ts uegtnynek maradni ... üres ktuel, kincsek nélkGl
koldúsként tengődni sromoni sors, - Wrmelylk vlJ4gon:
ha r'Jdalmas élet csak II múok irgalm6.bó1 kenyeret
klIpn i, - $Ilhol oHhon Jennl, fOIdre söltő su:rencséllensf:R
kioellden s~ellénynek lenni a FOldón II ... akkor még sú'
Iy osabb Csa~5, mtg nagyobb szerencsl!tlenstg szegényen
Ores ktzzel, kincsek ntlkOl II .M45!k VII4S"'be érkunl.
Mert III csa k kaphat valomU II ~50k jóMg4b61 a~
akinek nincsen semmije ... de Olt .Tul', m4r m4so
k~n van. Ott " mllg4éból ke.11 mIndenidnek me!élnle, a mage lelkének vagyon4ból, klnC$dból, j6s4g4bó, hltéból,
Im6dug6bó1 ét; szeretetéből, mert enerInt leu 5OI"SII boi.
dogsAg, vagy boldostalan 611apot, hogy van-e lstenben való
gazdass6se ... VlIgy pedig koldus a lelke1 ...
Al Ember valamit kwbe IIhrt szólni, de e HlIUI nem
engedle. Hellsess. En is 1111 mondom, emlt le... hoSY
gazdagnek kell lennie minden embernek. Igen ls, legyen
gazdas, he jó sorsol ahr mag4nak. De vigyAuon az ember,
h~y a gazdags6Ra olyan legyen, IIme.1y ne csak lu a Föl.
dön, hanem tul II siron ls gazdagll4ga legyen, - meri kü '
lönben olYllU koldus lesz és olyen boldogtalan, hOlIY " sorsa
slrat6s6hoz nem lesz elég könnye ... Isten nem mInden
gllzdags6ghoz kötötte II boldogs6g kocslj.tt ...
Hidd el adrl, - mondotta ma.I az Ember, - hogy
nehi! bel6.lnl is elhinni ul, egy emberneIr, hogy a Lild:
ts a Lilekben lsten nesyobb gazdall4& mlnt II Földön
a pinz vaSY a földek ... e blrtokok.
Nem hiszem el ezl $em, - v61apolt a HaUo! ilesen,
_ mert II legdr4g4bb és lesftltetlebb kincse minden embefnet
" Ulek ... neked ls. ut te III bebhonylloUlld ma nekem.
De előbb elmondom nelred az eVallgeUl.lmolotnat egy $ltp
történetél.
A bibliai gazdag ember b(lpUn, öntel!en sttAI pa1ot4'
l4b.n. Ubal alau, mint egy paur szőnyeg, úgy terillt el

es

nallY gudag$ilga. Kiesi voll n~"1 az ~glu vlf,!!, mert d.
blukodouug. nasyobb volt, mint 9azd ...~a. A~t mond.
j6.k, -

gondolta mag4b&n II gazdag, -

y az ISlen az

ut II "IUgban. Islm ... és nevett!! honA. it tehel nekem
az lsten 11 - Hiszen az Istennek nincsen ummJjf:, tn pedig
mil. e~t um tudom, hogy amim van, hov. ls tegyem 1 .. .
lIO'ldolkozoll non 11 gazdag, hogy mit legyen 1 .. .

es
emrel telve vannak.

Pénze rengete!!. -

fOIdlr;t mini II

Jó-

",nak kezel, úgy onljoik II termést. Hova tegyem, mit esi.
'"' lak veJe, - illY IlIp",ogell? AzuMn örömmel fdkWholl.
Tudom m6-., ml! tegyek I - Lerontom csllrelmet ti nagyobbakot épltek és azokba helyeum gabon~mat.
A:t,n végig gondolt még egy sur vagyon40, amely
aUrmilyen houzu tletre biztosítja neki II fénYüló, k~lIyel.
mu tletd U mint aki élde céll~hln érkezel!, Igy kl4holl
fd , Elul4n m.tr cstlk euem, iszom, vigadok , gy6nyOrk6d6m,
ktnyelmuen tlek... nem IOródt'lm a vl14ggal, sem u
emberekkel, sem az Islennel. .. Mil sz6milanak mindezek
nekem 11 - Azl mondom a lelkemnek, egy ti, Igy4~ gyilo
nyOrtXKlJtI tn lelkem... ts diadal-tnend stl611 lov6.bb
pa\ol4j6nak selyelllUÓnyeQtD.
A gazdags4g, - u az tn Istenem. .. - mondta.
A .,!yonom egy 1.1$ reszt tObbet tr nekem minden Im4d·
s48n4, mert biztosit/a nekem az tlelel . .. n egtsutges
ts
tlelmódot ... MI ehez képest az lsten, akiben
a
I
...
kezdie poly6.lnl paLot4l4t II kOze'
borUQlla be $zlvét, amikor
l
a fOldel, érkezik III \!Ste.
a lelke ezen u Ulén, amint
este ...
, - szólt kOzbe IIZ Ember, t
amikor 1411a, hctgy meg"gy ml!gt()l'p!ln n
..• az az é~'
4lUthatatlan"l
FoIdrt: ilZ esle,
sünk, hogy
•
az ellen,
Az nagyon
Aki az
r41lk ne

·b,;ri;;:;;

IOtttbe
Egy"er 'ik;,
Nem klvQLrOl ~

II Hal41, _

",r.

b

blbUlIl gudag.
egészen belill·
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r61. - mIntha valaki olt benn szólalt volna meg. Nem

~

zdődJk, vJl~goSo'm hallJa ... Tal6n IIZ elóbb kInevetett lsltn

mondja. Aki u estél mindennap II Földre pIIu'ncsolja
Igen, ut mondja /I Hang, hoAy Ó u lsten és neki
mondja, Te bolond gazdag, ~I ut hllnd, hogy II garoa8"
ugod minden, ma tjjel elkérik (1 te 'elk~el tőled. AmIket

'e:,.i

pedig

ktulteut~ kiéi

leunek l ' ...

Meglorpan a lépése erre II szóre I bolond. Ezt még
nek i ncm mondla senki... ruzkelnl kud II uive ...
oIYlIsftll!, éru II srlvében, mintha ostorral II IIrd~ volgtak
volna. Hogy ezzel a swval porig I1l4z!6k benne az okos
embert ...
Ez éJJel elveszik II te lelkedet 161ed, a miket pedig
ktSJ:ltettél, kiéi lesznek 1 . .. ezekre a sZo'Ivllkra pedIg úlIY
iluJ, hogy megnyílik 11.1/11111 II Fold ts zuhan lefelt, ellY
egy mérhetetlen mélysl!ghe ts nIncs amibe belefogózhatol,
limes ami meglart$!!, megment.se.. . Még soha sem gon.
dolt alTa, hogy meg kell haln14.
most ez. oz utolsó
éjsxak6.~ ...
Mtg a nagyobb CSlÍrt sem cslnAltathatja meg ...
mindent lU kell hagyn14, úgy ahogy van. Mindent, amit
egén lelktvel ueretelt, mert elvesdk tOle a lelktti ...
akkor? .. Mit ér neki egész gaulags6.ga, ha el.
veulk tOle a lelktt?l ...
ki6.hoznl kezdeU a g.udag ... MI Ie:$z velem a gazo
d"gs6l1om nélkül?l... Miért kell mellhalni és miért kell
inhagynl mindent?.. Mit rt van Ltlek és miért van
Isten?l ... KlaMlt őrjöngve, tehetetlenül, ŐS$zet Orve. Egy·
nerre olyan szegénynek érezte mag~t, minI egy koldus,
csak aztrt, mert m" tl» ... k... elvenlk tOle a lelktt ...
Iszonyú gyOtrelmek kezdték tépnI, dr~ga plIlotAJ.tb"n
a szivét és halAIfélelem klnozt...... azon az esttn ffintel '
lemll maradt ft v"C$Or~l" .. . Igy v"o dolga anuak, aki nem
I$lenben gazdag. Mert mindenki aeldig marIld a FOldón, U I ne fdeltsd el. figyelmeztette a HalAI az Embert, - amig
el nem kérik a le1\:él t61e . .. Lt:hetlZ aUrmllyen egész'
lésu. ha ma ute elkérik a lelkedet tOled lsten pararn::s.ira,
meghalsz.
Nos, mIt ér minden kincsed, ha elvenl tőled a ""Ik",
ckt? ... Egy orAval eze\61t le ls mi mindent adtll.l volna
uért, hOIlY el ne Urjem a letkemetl
UId be, értsd meg, hogya Lélek DtlkOI nem iz

es

es
es

föld' vagyonod, m~rl QIIk akkor II tied, ha Il~
II lelked, - ha m~g nem ktrték el töled II te lelkedet.

semmit

II

A lelked nélknl nem kincsed II klnc5I!d ...
Legyőztél

Hal4J, -

felejt

megsemml5Űlten

III Ember.

legnagyobb kincse vlllOb4n II Uíek III embernek. Meri
semmit sem ér nd;Onk, IImlvd birun);, ha nincs velünk
IIIelkíInk ... Elv~IOnk n,lndenl, ha elkérik" leikOnket
tóianI< ..•
Al Ember belesApadt, - omig eZl mondla.
A HIIMI megmozdűlt II sirkO meUeI!. Menni akart ...

De még egy perclll vArt.
Al Ember megszólalt , MO$t közd v'lIél engem ahoz
IIZ OrSl'ghoz, ome.lybe majd tn Js bel~rek, llmikor II f Old.
ról lov.tbb megyek ...
Igen, ez az út oda. A~ az Qrujgba, amelyből ho",
úlok J6U az Ist enn ek fia s amelybe hUll v.tr Weht. De
vlgyu! erre ls. AkOzei, - mtg nem lelenil nt, hogy
benn. Amit ma hllllotl61 tőlem, III benned mil még nem m~5,
mint elmélet. Amikor hileddt lt$~, .- mondla htvvel a
Hau.1 - ts tleleddé leu, akkor beltplfJ I~ b az Ur

""",'bo_

Az Ember újra ktrdule. Mondd, hogyan tned azl,
hOlly kOzel, de mtI! sem benn vllgyok 1
Ntzd, - válaszolI II Halál egy virágra mullllva, a le·
melőben. Ha UI a
Innen mOSI kimuk, - mind·
egy, hogy azulán
FöIdbO~ vagy messme.
l meghaL .. legyen
Ha egY'zer klVOt
em~rl ltlek is
b6rmilyen közel
!lyen vlr.ig,
Es al egtu
földi tlel azl
legyen
ts U a Ulek
v.irla, az
Islen OL"$ÚIg.iba.
Hol van u az Orsúg, ktrdule mohó v6gy·
gyal az Ember 1 ...
fu az Orsdg UI Vlln kOzel. Nem egy m.is vldtk az,
- hanem egy m6s1k 611apol. Egy boldog 611apol.
De hogyan kerOlonk bele 7 •.•
Emltkezz _ mondotta aHaUI, ' - a mad6r MUra.
Klkelts elóI! kél nappal, ha kezedbe vend az any"macUr
"Iól egy lojúl, amelyben benne van a kb fióka, - ktrdem
161~d, hol van az " kis mad6r fióka. mdylk vU'gon 1 ...
A FOldón, - feleUe az Ember.
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• Hal~1. A Földi
Pedig a

I élettől.

I

dön

v~n,

a Földön luz. De
.. ;:.:::··!.~·.;;;d;ii
milyen ellys:urii n
.:
o••••• Ember. A Föl.
milyen nyomorult 6l1~pot ,
amikor u gyancsak il Föl.
a madá r l MUyen egy.

ez.
Az Illen Onz.6ga,
ti bennetek van, mondolIa
az Islennek Fia. Csak li nem érleltéld: meg.
oh ha még egyner a F6IdOn ~rna ts újra l aoilan~
a vi1~got a boklOA~gra, - s6hajto1t az Ember MldalomlTUl L.
itI van most Is kömttelek - ts amig ez! mondl a, eU6.
gyult a H.161 han!!/a , - lU l.tr a~ Istennek Fia. l'lls~en most
m4r ludod, hosy a Lélek !ÍlléU a hal4l1, Róla, az lsten
FI6r61 mts ut ls ludod, hOSY megmulatta Lelktt, amikor
ilzóta vI!letek
újra mag'ra vette $eheHeI6tvl!rl lelit!!t . ..
van a vU4!! vtguetélg, amint megmondotta.
Mikor nagyon egyed61 tned mag&dat, akkor gondolj
ru, az lsten Fi4ra, arra il Lélekre, aki veletek van ts segfl
nek tek, - 16s~ggill kistri l.:!thatalJanuJ il Itptsl!lteket. Suga1·
ma. I6t, hogy slkerú ljön Lélekké v~Jto.ni a Benne hivőkne k ...
Segit, - ha beulrkozóJ otthon a uob4dba ts beszél·
Rein! knd a lelked Vele ... Segit hidat épIteni lelkednel: a
FöldTÓl a Mennybe. Mert ez az e~ életnek a célja
ts é"dme.

sze:nl

es

Hidé pités. . . Viszontlátásra .. .
A II v4TO$OIokhan, most készuh egy "róS hid vasból
amikor épitették, hogy mmnyi ",nRf.ell anyag<>(
hordJak O.:u hou6 1 _ KfrOate az Embertől a Halil.
Nut~,

i

Uttllm, - felelte az Ember. Hatalmas ItrmtskOveket,
sok ~r m4zY t II kQb6l ..• még tobb «eftl .. vasból,
lemezből, rudd;bóI. Es mennyi pénz kell henu: és milyen
sok kló ... tvd<, IImilrorrll [..JépOl " vllmkl.
Igy van, - hagyta helyben" HaU! az Ember adatait
az O$Uehordolt IInYlIgolcról. Sokat IId~k II hldhoz min'
denból . . . Vajjon mh!111. . . AzérT, meri lOkalis kivAnnak
lőle. Sokat Imnak reá ... I'!:veklR fpitlt, hogy aztán mes,
nAml'lhllllll[lI11 éveJdg híd legyen. .. Sok !)tnzt fektetnek
br:le, hogy még tOIib étu!knek " slAlIltójll legyen. Sok
IInyllgol adnak hozz!, hogy maid hid kor.tban egyik partról
II m6$lkrll átsúmtólll legyen millió meg millió életnek,
értéknek ts kincsnek. Sok mindent IIdlak en nek II hldnllk,
- mert soh! követelnek 16Ie...
•
M05t folyIk épen ill hldpTÓbll, jól!, menjünk ml l<; ocUo,
- s.zólí totlll fel n Emberi II Halál. ~tM l.t.tunk val .. mt
n ekOnk érdekese! 011 ...
M4r 011 .Is voltak a Hal41 ts a~ Ember. A hid ragyogott, boszkén Ies.zGl t a folyó lelett. Csakúgy suS4r1Ott róla
cr6. - tútalmilS tArueki':rek hordt4k r414 a követ. Tele·
rakt4k vcle, hogy mesprób41j4k tdicrbird54t. SzeSény hid,
hogy SÓhejtoll, csikorgott alaIla. IttoQlI ropp"Dt egyet, lel,
Jaldult, mintha azt kérdezte volna 1 Mrhl rakl4lok meg al
élctcmet Ilyen nagy teherrel? ... Ne b6nlsatok, hagyjatok,
InUbb sesitsctek ... Nem birom mdr, leuakadok .. .
De at emberek csak hordt4k a követ, mintha ut
felelték volna, Meg akarjuk tudni, hogy mrlyen eros vaSY 1..
Mennyit bir el III életed, mert kincseket, kocsikat, ember.
életeket brlnak rdd ... Meg kell h41 tartani al erőpróbA!.
1:. Ilzenvedetl a hid. !UJute megnyuh, klegyenesedel1
al 6rl4sJ teher alatt. _ HasonHtoll III olyall emberhez,
akinek meguakadnl kéuill a Sli ve, - a klnok alaII. De
lIl"n vége! út a hid probAJa. MOlIt majd elvlulk r61a
a köveket ts l!Zut4n könnyen birja, meg sem énl a rajtIl
,"\adó kocslkat, tuheh t, - masyaroÚta a HaUl III
elubemek.
MOlIt m.tr tudom, _ mondona komoly ItIekkel u
Embu, _ ho!Iy minden embemek f<jldl ékte, egy hid
tpltbe. Egy hid, a mely két pertot k6t össze. A Főldet
ft a Mcnnyel. A fOldr élet uenvedtsc' at ilet·hld terhel.
Igy van - vetle lit a uOl II Harlil. Ntzd ennek
a hidnak u aÍo.pJ" , kemtny kOvek, nem vesúk magukba

"I
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II vlul ... Hymnek kell leonie II HItnek u embe'beu.
ElsodorhatatJan legyen. A~t4n nhd annak at Ivnek II haj.
l.is~t. Mn~n al6zillosan hajlik terhe a14, de n II meghal.
lAs, az II fenntarlÓ ereje. II hIdnak, - mint az alhal0$54g
II ltltk.hldDak. ÉlI Uszta vu III anyaga ... nlna benne

Idegen anyag. Ez II erő II Ulekben, II vasok"rat, amely
nem mond le arról, bogy II Mennybe ~1SS(Ml •••
Sobwr hldpróWt tart III Úr ls. sok emberrel.
Nem hldpróblit, hanem sz[vpróWI. H4nynor szenvedéssel
Ji, JOnak maradni, Istenben hinni. AltIllltosullk lenni mJlyen
sokswr nehéz megpróbA1Ult4$, - de ha lesuk6d a hid,
ha mellullkad II Hit II niv próWjll 1111111, akkor ..• mindent
ujrll kell keroeni. Eztrt nem tud sok ember előbbre hal.dul.
ÉJ ne felejtsd el, - foly tatta II H1I14l, hO!lY at Úr
nllnden em~rre .'blzott egy killcsel, az Élelet. A lelktbe
helyezte az Ur ezt II kincset II. embunek. II ldk~ b~tll,
uérl kell mindennél }ohNn féhenl és óvni a lelktdet.
Hngy mikorra véllel ér II FOldOn üe.le.d, kúze.n Ie.llyen
hilből, al.hal~gből, ble.n s:J:e.re.te.lből Ú I6$4l1ból a hid
a klke.d nAm4rll, IImdye.n elhllgyja II Ulek II FóJde.1 ~S
III eal Partra ~rmeIlY, ahol boldogs.igll Itu Orök klóm,;u,
IImll 6lmenle.1I II FOldről a Mennybe , az I:~t. Igy laz
n islen Orsdg6ban II~ ember élete, BoldoR ÖrÖk 1:11'.1.
MUyen m4sk~pen \;j.lom mOSI mir, a Te 5Zl!mQvege.dell
61 az ~Ielemel. MeR~rlem benne mind a szenvedéseimet,
mondla fe.lEéle.gw
amelyeket véle.tlene.knek larlottam. sóhallal III Ember. ~ lóleg megismertem, hOllY Örök
III I:lel.
U tad, - szólt elly kll 5lemreMuy4sSll1 hllngl~bon
II Hal4l, amlnl ott voltak ulrll a temelOben a Ilrn~t, a H III~lt aZ11I1 v~doll"IOk, hogy elmulhról besz~l, pedIg
a Ha!~l ...
A HII!~1 mindig III Éktról besz~l, - végez te be
a HaMI szavalt III Ember.
Ully-e., le ls, - k~rdelte a Hal.tl, - lImikor el6ször
hallollad be$ZélBtlésank ele!",n. hogy Ie.dd fel szemeid.e.
a HaUI uem(ivel!tt, megl)edlél. Alt hiU ed, hogy $Úve t
lleszlö rémekel fog" lálul II Halj, nemilvell~n jI .. .
a Ha"'! m6l1öll. Ét most 16tod. hOllV a HalaI nl6gótt Egy
MUlk Éle.I van, Egy Másik Sup VI"'g h,uódik el.•hoI
.nnVI l.e.eleuel lell'renek téged ts. löbbl embere.ht
az Eglek, Islen ts III Ö Fia IhU5, hogy h. kt.Hek .. Iesil'

"jíiket.

Utod most te ls, hOIlY 4 HatAI mOSOtt egy Boldog

VI 4g van atok Ulim.6ta, ..klic oda ktuQJódnu, ahol lIIInyi

boldogs6ggal v4rl'k az oda érkezőket, mint sehol a Földön...
Most tudod, ahogy akik Innen elindulnak, - Ha
ISlenb,m hisznek, - Oda érkeznek mes ...

• ••
De most az Úr legyen veled, - v,ltO%OIt ti 14gyra
/I HII1.6lnak hangja. Többet ml nem llIllilkozunk ... cSdk
még egyszec ... tudod akkor . . . uloll4rll. Klv4nom, hogy
mini ép, egúzstges, mosolygó Ulekkel 1111Alkonam veled ...
Akkor te majd ott febze] egy 4gyban, mIDI egy
alvó nagy gyermek ... r:n meg sImoglItom /I f4t.w t ",rcodal ts kihúló kezeidet. .. Olt ülök ~jd az 6gyad utW:n, ott
melletted. S IIddlg slmoglllom az arcodat, mig eltunnek róJa
II r6ncok, sZl!p leszel ... az o.jkadon mosoly lelenlk meg ...
II!S akkor egy mestl mondok neked. Egy mestt, IImelye!
le Ismersz ts mégIs uj luz neked. J<óllld fog szólani a
mese, - földi életedrol, amely abban at ór.iban mesévé lett.
S nagy c$endben figyelve, hallgatod mesémet te a
Holt ... mesémet Igy kudem ma}d rólad, Valahol, egyszer
voll .. .
M Ember szemel könnyekkel teltek meg, - aminl
maga elé nézve a HaMIt hallga Ua. - A nap épen lenyu·
godol készült. Utolsó sugaraival aranysz.lnbe vonta a teme tót.
Fénylettek a sirok .. .
Kérdexnlakart v ... lamll az Ember. A H ... "l felé emelte
szemelt és akkor, - egy nagyot és f.ijdalmual kl6ltoll r
Hova lettél Halai!? ... A Haf.!l nem volt ott. Fehér alak/<,!
Eltúnl a m.irványkó mellől ...
Az Ember minI aki elvesztett valakit, aki kedves voll
neld, kétségbees~tten wkogou. FeiugroIta padcól, - lázasan
kereste a sirok közölt s keserves sirAssaI egyre kl4.l!ozta r
Hal4l hov .. tilolti? . .. Hol vagy kedves Hal41? . .. Ne
hagyj el ... Jöll vinu mtg egyszer, hófehér 5Z~p Angyal,
- szelíd kedves Hal41 ... jószivű Hal41 ...
De' hl4ba kl6.ltozta nevét, - a temetőben mlnden
hallgatott. .. Cs.. k az Ember .szivében felelt klálloÚ$Ma,
minI egy lávolodó vlsszhlmg, - mindegyre halkabbtln, az amil a Hal41 mondott, Többet nem látjuk egr m4st ,
~k m~g egyszer ... tudod, akkor ... utoli'ra ...
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