
Az ősz. 
Jer. VI , . EIluuJyatlott 1\ nall "" Ull'ghoou.u.bbllILak u OIIt ... ~li árn1~kok •. 

~Elhallyatloff II /lap és meghQsszabbuftakaz estl'eli drnyékok-. 
Nem csalMa, ncm védelemre való k~zOlcs, melyek elfoglalták egykor 
Izraelnek szivel cs gondolatát; ncm a !.lUnOk feletti kcsergés, a jövö 
dkcrlllhctCl1cn büntetésének félelme és nem is valamely csalódás miatti 
SlOII10rus.1g, hc1yrehozhatlan tévedés, haneUl bizonyos édes-fájó érzelmek 
adják c szózatot ajkainkra. Edcs-fájó érzelmek, melyeket il multnak 
cmlékei, il jövönek kétségei és il jelennek bizonyossága ébresztenek 
kcb1l1nkben. Qh! mennyire kitéve is vagyunk il behatásoknak 1 Egy 
vidám arcz lfllása minket is örömre hangol s il koldus könyeinél elha
gyatottsllgot érezünk j il lény és pompa 1<'lIflsa bámulatra, vagy irigy
segre hajt, mig a szenvedönek jajkiáltásai, az ár .... ának könyörgö hangjai 
a szeretet emberséges hurjait, az önzetlen munka eszm6t, a rokon
érzeimet mozgatják meg keblOnkben. Kitéve vagyunk abehatásoknak 1. .. 
Tavasz ébrcdésénél, virágok nyilásánál, a rnclcgulő légkörrel fehne
legszík szívUnk is s az OrOm szózata tőr elő ajkainkon ; a nyár 
áldásaim\l, a felhőtlen égbolt ragyogflsánál mintha hálás volna a sziv, 
tiszta és hO az ima is, a remény pedig, mely oly halvány \'011 egykor, 
mintha crősehbe lenne. es most, most az ősz napjaiban, a téli szen
vedésre való készillésben, midőn már rcményUnk is bágyad, mint a 
napsugár, s a fAk lehulló leveleivel szi\'Dnknek is egy-egy szép álma 
hull alá; a multak emlékei szepségeikkel, a jelennek meg nem válto~
talhat6 buskomorsága, a j~l\'őnek kétsége és megis reménye édes-fáJÓ 
érzelmekkel töltenek el s ajkunkra adják a szavakat: .elhanyatlott a 

nap és meghosszabbullak az estveli árnyékok". 
Ősz van! Remények valósulásának és remények szétfoszl.1sának, 

hervadásának lehul1ásárrak idej·e. Hányszor ujult meg már az ŐSZ az 
, '11'0 ár rég emberiség életében? Mennyi érzelmet köllOU millió meg ml I m 

POrladó vagy m'.· most is élő nemzedék kebelében? I Megda!olta, 
, j zAl1ó hulló levele knek, megdaloha sok költő az ösz hervadását, az e s , 

il kristalyhszta, de már hOvOs csermelyek hátán messze. .. messze ... -
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az urukL·nyl.,;.(cl, ;! \'q.:mcg-...:"",n""k" ,cic \'alo haladas..n. lclt.""tcue 
IIl;lr ~<)k fl-sto a !elMUl!, II megsárgul t h31.'111, a mil1\ a 1.'1\'O~Ó nap 

utóljára csókdoss.l még 11 fOltJ szülötte", mcl)'ckre majd \"isszatértékor 
IICIII fOgja már lövelni éitcIIi sugarit soha ... soha tühb'::! Sok, sok iró 
S7.ólt mM az úsz borongó kl.\<léröl , l11ely, min i nehéz bánat az ember 
kcl>clén, teher gyanárll III 11 völgyek 01en, V1I1O' a halmok tetején. f:.s 
sok, sok szónok hin.lctclt már tanuságol az ősz hervadásán ; remén)'t, 
hizlatflsl il tcrml':slcl puszlUl.'1Si\n. S bár jól tudjuk, hogy .. nincs scnuni 
ul a nap alat~~ CS igy ujm Illi sem l11ondllalunk, mégis jól esik lel
ktlnknek az őszi mulandós.1g lelett chnélkeúni, tanuigaini. Régi CSl
rnékre a kOltó uj ruhát ad so to"ább dalol ; régi képcket uj festékkel 
IQvállb fest il festő ; régi igill:ságokal, n~~i tanu l s.~gok at előves z , ismétt! 
al iró és hirdtl a szónok. Régi igazS{lgokat , rég i tanulságokat jertek 
ujitsunk fcl mi is ma s cngedjük lelknnket, hogy éljen bar nch ~ny 

pereli" amaz édes-fajo érzelmeknek, mdyekct az ös.z hoz01l reá. 
EllI1clkl"tljünk az ós.uúl ugy, a mint az re.1nk tanulságot hoz IU'n'tl
dúsdml és remenystgb 'Cl, 

• • • 
Tanulságot hoz nekünk az úsz IU!f1!adriSIÍI'lll. Ugyan, mondj{lk 

sokan, kil1önöscn azok, kikre nCl ve csupán csak \'id~ms.1gban S örömben 
áll az élet, kik, ha elborul! olykor-olykor az cg fejUk feleli , ha kinrllh 
az Clvezctck (os Jőlet pohara elö!tOk, már nem életnek, hanem tengő
d('l-lICk, n)"Omoruságnak, St;t büntetésnek tartj~k a fOldi létet ; ugyan 
- mondják ezek - hát mi tanulni \'aló van il bánat- és szomoru
ságban, a csendes her\"ad~sban , a biztos haldoklásbiln ? .. Es h~t Illi 
is tanitana - szólanak - a hOvös szél, mcly félelmes ellenség mó<!
i~m közelitve, szórja a hideg csócscppe\(et arczunkra, ra!>olja el min
dennek diszét, ékes öltönyét j a sár, lIlclyben naponként taposunk, a 
dér, IHelynek 'agylehelel~lil1 ir1ózunk? . .' Mi is tanitana _ kérdezik 
a IUAraz kOró zörgő hangja, mely a haldokló hr.rgéseit juttatja eszünkbe, 
a megnyult ám}'ék, a rövid nappalok, al'agy talán il megvénOU napnak 
ridegcbbé változ.1$a, melynek crzctcvel, mint halottakkal teJt csatateret, 
lep, el a I'árosokat és k()zségeket a kárrogó varjak sötét csoportja 1 ... 
Ezek tanitsanak, ezek szolgáljanak neknnk intcsttl S nyujtsan~tk tallul
s.~gúkal?!. .. Igelll Ezek, ha kell, és még más "l:Yebck, hiszen minden 
jetenséghen, ha csak el~g bölcsesség van bennlInk annak a mclyt'n.' 

I 
" • 
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haloini, nagy .gazsag rejlik sz;irnun~ril ::I mmden igazság ~ig egy
'"ID' lanulság az életre. Tanítson, tanil,;oll llá, azén minket az úsz 
hcrvadtlsa. 

De hát mirc? .. Hervadás van, elObb azonban gyümölcsöz('SvOII, 
cny&et van, dc előbb arattunk ; CSol" Ix!tclt reményre jött lehát vál
tozás. t!lctOnkbcn is hervadás, cnyészclte hajlás rendes kürilhm' nyek s 
~Z Ur !örvényei szerint csak oetelt remények, bevégzett munka, lelje
si/cit fdadat után jú. Vigasztalás ez S1.:'II11\1 I1"ra az élet kllldclmci és 

v.1fO'ai kOziltt; vigasztalás, ha <llappal bir s jogos rcrnény~gtlnk; ha 
ncmcsak fellegvárakal építve, nCl1lcs.1k hiu álmlndokat szőve, hanem il 
I:yakorlati élet kívánalmait is tekintetbe vé\'e haladunk előre, Az OSZ 
il F/)Id nyugalomra liajlásának ideje, nyugalomra, Illidön már elvégezte 
il tenn~et kötelességeit, midőn idöt engeden a madárnak dalra ~ 
fiainak fOlnel'ck~rc, az embernek munkára és tápláléka bc6)'iljtésére. 
Ilyen-c, al'agy ilyen lesz-e vajjon a mi életilnk ősze. hogy elmond
hatjuk majd: kötelességünket híven teljesi tettUk, a dolgot, melyet az 
at)'a retlnk bizott, mind elvégeztilk s bátran, csUggedctlcnm mehetilnk 
oda, hol nyugalmas helyet készi tett az Ur számunkra. Szeret jUk, 
szerctjUk az ősznek bágyadt, dc bíztatóan ragyogó napsugarát és sokáig 
óhajtanók élvezni kedvessé váll mcles:ségél? Ilyen-c, avagy ilyerl lesz-c 
élet(lnk ősze, hogy szivesen, ör{\mest marasztanAnak majd minke! 
embertársaink kOrilkben, mert nem terhet, hanem vidámságot okozunk 
mindeneknek, avagy talán \'árva fogják várni eltávoz.bunkat ? ... Tanul
ságok, tanubágolt ezek számunkra, elmélkt:djetek róluk; vizsgálj.ituk 
önMketcket ti, kik benn vagytok most éltetek őszében és li is, kik 
még a tavasz virigainak, vagy a nyár komoly munkájának t':llek, és 
ktsd.IJtlck, ktuDljetek egy azep, egy kedves tletŐSZre. 

Az OU mir aralon ; vajjon aralott-c 31 ember is, midőn el erte 
élete (luft, flvezk e, leuedk-e 1 lavaaz virágait, kivelle-e részét a 
nyAr Izuddgos munkájából 1,.. Az őaz OBuegylljti a munkának minden 
eredmtnyflt; llUzegyll~ ezt az ember is, hogy sulmot adhasson 
Istennek • vljjon, ha majd Itten számon kéri tólnnk e földi elelel ; 
uty actIDk-e, hogy aratni fogunk ma,ld elOtte ls jutalmat _ tlrűlcélctel 1 ... 
MIDd okt " ... ék uek, melyekre minket az Osz hervadása tanil. Elmél-
• ... d " • nllonrorutok ezek felOl. Oul hervad.lis éldmulaJJdóS,tgfa 
.... um ' • oktat. oda Ietz hit majd egykor örilmllnk is s IuHIIOIy 
S g', t' g' YlMja lel : IMgIankad ma,ld a duuadó erő, iPer-«L2'iit'! 
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le;;.z , s megfogyatkoZik az élet hen': földi remenyeink majd menyeiekk~ 
\'flltoznak; (nini az ág Ic\'clei, egykor mi is elhervadunk, Ichullunk c!a 
m(!g ama hclyQnket sc ismeri meg tobbé il vittlg, hol annyi napMnyt 
s annyi z;valarl átél tünk. ŐSzi évszak, sok sok tanulsagot hOlSZ le 
nekünk hervoddsoddo/. 

• • • 
Ik tanul s.~got hoz nekünk az OSZ rell1hlJ'segé~'el is. Mily cl1cllt

rnondó : LJ!m3tban örömet, csUggcdésbcn lelkesedésI, a hervadasban és 
haldoklásban reménységet, az ösz pusztul:\sában, uj életet keresni és 
talah,i I ll.1rmily ellenmondásnak lássék is azonban: az ósznek nemcsak 
hervadása, az ösznck reménysége is van. Pihenni lér a föld, a természet, 
dc csak azM, hogy majd egy uj kikctettcl lokozoll erővel kezdjen 
Ujabb munkához. Minden pihenésünk nekUnk is csak arra kell hogy 
reményl nyujoon, hogy fo kozottabb erOvel kezdhetünk majd egy alkotó, 
és termékenyitő munkához. Itt szánt, magot hint a földmives, amott 
meg a jövő aldásnak gyönge sarja haj ladoz már a szél luvalmár3. 

Munkélkodnunk kell tehát folyvást és szüntelen azzal a reménnyel, 
hogy talén még az aratást is végezni fOgjuk. Nem baj aztán, lia nem 
mi aratjuk ls, a mit vetettünk, hiszen mi is araltunk egykor abból , a 
mit nem mi vetet/link. Munkánkat önzetlenség kell hogy jellemezze s 
ama hil, hogy emberé a jelen összes kötelességeivel, mig a jövendő 
titkos homAlyil bUd az Islenslg llUet6 kutTI!. Ki a szelet nézi, nem 
vel az; ki a fellegre: tekint, nem arat, pedig megvan minden időnek 
kOtdmtge ; végetd el azért oh ember kOtelességidet még életed öszének 
napjaiban ls , lesz akkor mindig reménységed. 

Igen t igen I Lesz reménységlInk e fOldi 5 e földÖlltuli életre 
1IItZVe. E fOIdi éldre, hogy nemes példat hagyunk a jOYö nemzedéknek, 
meIY fenntananl lesz hivatva nemzetet, hazat és egyh.izat; a földön tut j 
_e, hOjD' a nlit e világ itt IM'gtagadott tőllInk, ott majd minden! 
m latdllnk , megnyt'rIlnk. trtenl fogjuk a sok szenvedést és kOny-
hun ...... a IOk cuJódáat e. mqpróbAltatUl I megfogjuk nyerni I 

hect!M, az ellsmer!lI kilartéawJkért; • Jutalmat feladatunk hwsqes I 
telJ""!IP!n. 

Jaea I leen I lesz relMnyOnk, hOfD' mldóa mir kopár Jeu td 
fld,,,, .. 1nt lDOIl • leld:' eet ketele, mldóa eilC)lffQI a ftIkU .., 
IIOrIlOachIk; .Jdror IF tq,. IFat"'lellbb .., nMb" UJ IIUtlS, CI 
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teljesebb, cgy dicsőbb világoss.i.ghoz, hová igy hiv egy hang: .jöjjetek 
és birjatok az orszil.got, mely I11cgkészitlctCIt szfunotokra a vil"'g fun
damcntul11ának felvettetése elött" , s hol hallani fogjuk a szózatol : ,,3 
kevesen hiv voltál, mbbre bizlak ezután , menj be a tc uradnak örö-
1l1cbe~. Lesz, lesz hál reményünk és pedig legnagyobb életünk öszcn, 
hogy uj élei készittetik a mi számunkra is. ElnH'!lkedjctck erről s <Iz 
ősz reménysége adjon reménységet, hogy méltók lesztek li is '11l1jd 
cgy szebb, egy vidámabb kikeletre, mely többé nem e földön, hanem 
a mennyben, a mi atyánknál fog reátok mosolyogni. 

Az Osz hervadásából és reménységéböl, mini a költő kebleben, 
támadjon bennetek is ked\'cs bánai s c kedves bAnaiból tanuljatok 
ti c földi I.~ a mennyei életre régi igazs..'1gokat; régieket, a melyek 
azonban egytől egyig mind betelnek ti rajtatok és a li maradékailokon 
az idők vegéig. Ámen. 

-


