
A muJtra való emlékezés legyen a 
, munka forrása • 

• F.ml<'kcn,NCk ,,,,,g a rr"l, hog} ti Kriszlu ~ milit i,] mluk 
voltatok>. 

R~ges régen, mikor m(og a tcjjcl-mézzcllolyó Kanaán f(ildc lzraelre 

nézve teljesen idegen népeknek önté áldAsaiI; réges-régen, mikor Izrael 
fiai tAskávaJ oldalukon és bottal kezökben vandoroltak a szolgaság 
honából az igéret földe felé, elhangzott a Sinai hegynél il szózal : 
.leszek lIektek Js/elitek, ti pe(lig leszlek nekem f!épeil/l~. Es e szó
zaual bevégezve, mintegy megpecsételve lőn a7. lstcn és Izrael fiai közl 
kötött szövetség. Megpecsételve Jón az a szöve' ség, melybcn lslen csak 
ennyit kiván: jcir} én e/öt/cm szünlelen;- de, a rnety pár szó értelme 
teljesen leköti e földi s e földön tuti élelet, il szivet, lelkel cs értelmet. 
Izrael fiai e szövetség szerint állandó Isteni nyerének, bc\·{!gzctté Ictt 
clöttflk a nép kiválasztottsága, jogot nycrcnck rcm{!nységct rcmcnyscgrc 
halmazni és megszabadittalá~nkat mindcn nekik nem t etsző helyzctben 
napról-napra várni. tvszázadok hosszu sora !Unt el, s {!vszázadok 

hosszu sora mind inkább és inkább erösitette a népet abban, - tekintet 
nelkül, hogy teljesitettc-e Istcn iránti kOtclcsseg{!t, - hogy 6 kiválasztott, 
Istennek szentelt nép, ki masoknál több joggal bir élni, boldogulni és 
rcméleni. 

Mély belátásu, szabad gondolkozásu volt Pál apostol, de lu~pcnek 
emlitett hitétől, reményétől, mely nevelése következtében mintegy csont-
jává és vérévé változott, teljesen elszakadni ő scm tudott; hiszen még 
szerinte is Izrael népCnek kiváltságát más népek számára csak Jézus 
szerezte meg vére hullásával. Ezt adja értésére az apostol az efézusbeli 
gyll lekezetnek, midőn igy szól: "emMkezze/ek meg arról, hogy ti 
Krisztus nélkül valdk I'oltalok". KriszluS nél kUl tehát , ki szintén Izrael I 
fiai közUl való vala, még az apostol szerint sincsen szabadul!ls, luae! 
reményében, várakozflsl'lban való osztozás; de Krisztus ál lal aztán mtg
vAltottak vagyunk mindnyájan. 
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A fcloh'asoll alapigevel azonban m~g más czclJa is voh az 
apostolnak; az ugyanis, hogy rá emlékeztetvén az eft.'zusbelickct amaz 
állapotra, hogy JézlIsllak és tanitásainak megismerése és etfogadA!!a 
chitt 5zab.ldulásra még csak reménységlIk sc 1chetvén, mOSI, mid{\n 
már ök iS részesei II \'~1tságt1ak, figyehnOkbc ajánlja, hogy lokozott 
mértékOcIl igyckezzrnek pótolni a mult hi flnyait. helyrehozni tévedéseit, 
munkálni a jelen nyugalmát, ooldogságát és cl{\késziteni a jövő idves
segél. ts ez az a pont, mcly minket kOzclebbröl érdekel; cz. a mikor 
is az apostol a 111uli emlékein, laflUsagain a jelen és jövő jólélét 
akilrja Iclt'-pitclli. ~EmlékelZefek meg arr61, hogy ti Krisztus lIé/km 
m/dk voltatok" . Mintha mondaná: mennyi tévedés, hiba, SOtétstg II 
rnuhb'Hl, melyet helyre kell hozl1otok; mennyi nHmka és lárads.~!: a 
jelenocn, mclyen által kell mennetek! Mintha mondaná: a ti vissza
emlékczLoscteknck a nmltra lorrAsnak kell lenni a jelen és jövő mu n

kMa! A /IIuUm val6 emlékezés tehát legyell (J munka forrdsa! Ez 
legyen a mi rövid ehnélkedésünk tárgya . 

• • • 
A ml/ltm 1'(1/6 emltikezés legyen II /liliI/ka forrása (IZ egyéni 

r/e/bell. Temető a mult, melyben szeretett, féltett kincseink avagy talán 
rettegett gonosz telteink együtt pihcnnck. Nem szól il sir, Réma a 
hant, igy gondolják sokan, pedig a Sif beszél, a hant figyehncztct 
Azuk fOlé kcblllnkbcn OrOkké hordozott cll1lékkÖ'o'ct a legigazabb fel
irattal mi állitunk magunk. t.s a feliratok egyik része minket reme
géssel, a más pedig kegyeletes érzelmekkel tOlt el. A halouak, a Sirok 
igazat mondanak. Álljatok csak mellettUk!lZ emlékezés világával és 
hallani fogjatok, mily nyiltan, iliny őszintén mondják szemetekbe; itt 
szerettetek, jók és igazak voltatok, 011 gyülOItetek s a gonOSlSilgLmIl 
ehnerUltetek; itt felhaunAltatok minden Időt a nemes munkára, ott 
meg a könnyelmU léhasag önmagatok és crnbcrtársaik megrontására 
vitt; itt önzetlenség, liutasllg vezetle vágyailokal. 011 meg farizeusi 
képmutat'''nl csak Onző hataLomra IOrekedtetek. Szól, besl':él a sir 
nekQnk, a muLtak temetőJe figyelmeztet minket. És a multak beszéde, 
intése a munka lorrba kell hogy legyen az okos emberre nézve, akár 
lót, akir rot,zat ls mond nekUnk a visszaemlékezés. 

Egy eljAtuott "Juug. egy elhibAzott élet Ml mOgötted. meJybcn 
nem u'kitid le minden órinak kinilkozó kellemes virAg~l; rnegve-. 

• 
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tened a munkát, !lcrn éltél az eszményekért, nem Lc1kcsedtél 11I3gas7.IQS 
c~élokért; egy élei áll mllgöttcd, mclybcn llUllámról-hullfnnra Muyat
latolt ingadozó 5.1jkád; ezél nélklil jártál (:s kellél, SCIll II)i jú nyomot 
nem hagyván magad utAn az cmbcriség éktébcll ; nincs egyetlen jó 
telt, mi vigasztalná lelkede! s most az eljátszott i fjus.~g és clhibhotl 
élei romjai feletl keseregve állsz Uleg! ? Ne, ne tedd czt l Szomoru bár 
il l11ult emléke, dc legyen cz a munka forrása önmagad részére. Még 
van idő, ragadj meg hát minden alkalmat; használj fel minden időt 
és eszközl pótolni a multak hiányait, helyrehozni tévedéseit, mulasz_ 
tásait, összeszedni roncsolt hajódnak maradványait és építeni azokból 
egy kisded, de erős, biztos jármU"e!. 

Mcgvctcttcd a valláSI, tudományt és miveJtséget ; nem volt keb~ 

ledben egyetlen emberséges érzelem, szóval Krisztus nélkül való voltál. 
~ most érzed, hogy ezek nelkul nem mehetsz az életben semmire, 
nincs egy embered, egy támaszod, nincs egy csepp hited, egy szál 
reményed a vallás nélkUl ; félsz az élettől, remegsz a haláltól, irtózól 
a sirtól; halld meg hát az apostól intését és a multak tévedése szol
gáljon erösitésedre; ragadd magadhoz fokozati mértékben a hitel, a 
valIAst, gyakorolj Krisztusi telteket, szerezz tudományt és miveltséget, 
világosságai és igazságot, hogy a multak szomam emléke legyen a tc 
munkfldnak állandó forrása. 

De nektek szent volt gondolatotok, nemes jellemetek, nem sze
nyezte sziveteket bUn és vétek foltja j jótétemény volt, melylyel u 
emberekhez beköszöntöttetek, és áldás, melylyel tőlük távoztatok; 
szerettetek s az innen-onnan ezért kapott hála virágokból csokrot 
köthettetek ; nektek csak kedves, kellemes a multra való emlék~zés! 
Igaz, de reátok nézve is nlUnka forrásának kell lennie a Inultak euM
kének. Azért, ki sokat tett, még többet igyekezzék lenni; ki szeretett, 
még inkább szeressen ; ki eddig Krisztusnál volt, ő hozlA ezután még 
inkAbb ragaszkodjék s ki becsOletes, igaz VOll, mOSI szent és tökéletes 
igyekezzék lenni. Igy, igy legyen a multra való kedves viss.zaernJékczés 
is állandó forrása a munkAnak az egyéni élelben, hogy eképen nemes 
pttdál adjunk, örök világosságol gyujts unk az emberiség előtt. 

• • • 
A mul/ra vo/ó emlékués legyen a munka forrdsa (J farsa

daim; életben is. Nem onzöleg, nemcsak ÖDmagunktrt, qDem a 
• 

I 
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micmkM, cmhcrtMsainkén is cHInk. A~ ci::)'cni élet kihat a larsada_ 
Imura is, CS a 1~l'S<ldarom irálll is mCb'V3llnak kötelességeink. Ll1.of\iktl,) 
a haza, egyház és egyes erkölcsi IcsHllclCk veszik igénYbe munkálk0-
dásunkat. S a ITIUllra való vissz3cmlckczésnél iti i~ ugyancsak ama 
ket irányzattal tali!.lkozunk, mim az egyeni életben. De a társadalmi 
élelben is akár szomoru, akar kedves a mul1ra \'aló vlsszacml":kczé-s 

• 
Cl csak akkor ért"kcs, ha belöle a lllunk:1 forrása származik. 

A haza, egyhflz és egyes tcsll!lelck élctcbcn is sok szomoru cs 
sok kedves emlék fordul clé; dc a jó lélek, az cllke törö elme és 
aka"t! lIlimlket/öböl erői merit il jövőre megakadályozni a roszal, hOJ:Y 
ne isrnéllOdjck. fejleszteni a jÓl, hogy az jobbá váljék. Emlékekben, 
0Sllopokll.1n és képekben örökiii UlCg a haza, cgyh.iz és társadalom 
az eh~t ébcn előforduló egyes kimagasló eseményeket s ez emlékek 
mind egy-egy \'ilágiló tomyul szolgálnak a jelen (os jO\'Ö kornak arm 
nezve egyfelől, hogy mit kertiljOn, másfelől pedig, hogy minő irányt 
kövessen, hogy biztos revpartra jlllhasson, 

Nincs szem, mely hatás nelk(il bámlllná Munkácsynak gyOnyörO 
festményeil; nincs lélek, rnely mellindul!rs nelkUl szemlélné az amd

i 
vértanuk és más egyes jeles honfiak szép emlékeit; és közelebbről 
egyh!rzun k egyes nagyj,li nak és jóhcvőinek kepei is egy-egy vi 15giló vezér
sugárt lövelnek szivOnkbc, Olyanokká lenui, mint a nrinOkök voltak, hason
lókuak lenni ő hozzájuk; e jelszó ragadja Illeg lclkllnket s aztán let ('Vc 
van már e vágyakozásban társadalmi élelOnk nrunkájának alapja, A 
mult emlékeiuek ily hatásAból, keblünkben támasztott ily vagyakozá
sokbOl látom, hogy itt lelcsillámlik a tiszta vallásos küzdelem, az 
érzelmi és ertehni világosság terjesztése, a Krisztusi szerelet hirdetése 
k gyakoriAsa, hogy boldog lehessen az egyén és tal'S.ldalom; iJy 
emlékek és hal{!sok befolyasa alall ott ulz oszlopkent gyúl lel a hon
szcretet, hogy eletct, vert áldozzon a halMrt s ennek boldogulá.s.1ert, 
arnott tovább meg tilkon ég a vágy egyesekben, hogy megerósithess..:k 
a vallbl, az egyhAzat szellemi és ha kcll imyagi kincseikket is, ts 
igy is kell ennek lennie mindenfelé il társ.ldalorrrban, mert a nlul1m 
való \'isszaernlékezésnek örük forrásnak kell lennie a jelen 1.'s jövő 
munkilra. IID' volt ez eddig is, ezérl erősödött a hna, elll~~kedett ilZ 
egyház ~ szaporodtak az embcrharáti intézrnérrYl.'k; igy JU" Iéire a 
rdormalio, a kül0nböz/l egyházi alakul!rs és I).()' terjedett a vllá.).(osság, 
IUdorrr~ny k sz.lbads.~g a haz.~h.ln és egyházban. 
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"Emlékf'zzelek Illeg lIrról, hogy ti Krisztus lIé/kill valók ~'oltatok •. 
Igy inti Pál apostol hivei!, hogy buzditsa cz által öket a jC1cnrc CS il 

jövö munkára. Emlékezzetek, emlékezzetek li is a rnultra s annak 
hiányai vagy tökéletességei 5.1Tkaljanak titeket többről többre I Pótolni , 
ha kell, il mulasztásokat, lökélclcsbilcni a jó dolgokat ; de mindenesetre 
legyen il l j mu1tra való vissUlcmlékczésclck il munkának állandó forrtJsa 
egyéni és társadahni éllClckbcn. ÁmclI. 


