
Elfáradtunk s 
, . 

megls tovább I • •• 

(Az ~ ... ulob :' napj'm.) 

IIlr;1k VIII. + . • Jul.:, Oedl'On a Joroánra, hogy liltalmcnno ó és II hf, rOlllsEa, 
f~rfoak , kik "de "alának, mcgfara,h'án és üz"o:!n az cllcnsÓb"Oh . 

Háromszáz férfiu! Ennyiböl állt csak Gideon hadserge, melylyel 
az Izraelt pusztitó midiániták táborára törl. Háromszáz férfiu csupán! 
Dc telve lelkesedéssel, bátorsággal, a kitartás és eszélyesség min
den erejével, cSilggcdést és fáradságot nem ismerő elszantsággal. 
S e háromszáz férfiu, osztozva Gidcon eszélyességében és törhe
tetlenségében, gyözelmet aratal! a nagy tömeg fölött. Meglepő, és 
nagy volt e győzelem, melyet nem annyira a kar és kard ereje, 
mint inkább az ellenségnek megrémítése, zavarbaejtése okozott. A 
hadsereg legyőzve, de elmenekilltek a királyok. Nincs hát bevé
gezve még a munka, nincs teljes gyözelem, nelll pihenhet mcg még 
Izrael, - igy gondolkozott Gideon s a háromszáz ~ meri a királyok 
uj hadsereget gyUjtve, ujult erővel ujabban betörhetnek Izraelbe. S 
Oideon vezérlete alatt a rnenekulö királyok iIIdözésére siel a három
száz önfeláldozó Mrfiu. Már a Jordánnál tartanak; fáradtak, éh('sek; 
Sukkót és Penuel lakóitól kenyeret kérnek, de nem kapnak. Nem 
állnak meg megbOntetni ezérl e város lakóit; lesz majd erre idő, 
ha elvégeztek egy kilUzött munkát, feladataI. thesek, fáradtak, de 
csak tovább i1z ik az ellenségeI; a királyok kezeik közé kerülnek, 
végei ér a harcz, megbünlelik lIIos1 lIIár Sukkót és Penucl lakóit 
~s ny~gavé~ a föld negyven esztendeig Gldeonnak idejében- azl 
mondla az Irás. 

G.'deon és emberei elfáradtak s mégis tovább ... tovább men-
nek, nlm"addig i1ldözve az ellent, mig egy teljesen bevégzett lIIunka I 
nem áll elöttUk ; nincs idó pihenni az állandó békének megnye· 
ri'se elött. 

Küzdelem, állandó csata, harcz az életiInk, gyozelemrlll győ· 
zelemre törUnk fáradtan, éhesen, várva az id őt, mikor majd meg-
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pihel1hdunk. Sirja sz~lcn állunk mosl egy évnek, melyl>cn annyi 
nehézségei, akadályt, szenvedést és csap.ist lcgyözlfink ; s vajjon 
mcgállhatunk, rnegpihcnhetilnk-c, fclvchctjUk-c a kUzdelmct uj ellen
ségUnkkel, mcgbUntethetjük-e most azt, ki akadályozott a élullkban : 
teljeSen bevegzett " munka áll -c clő ltn nk? .. Nem! Mint Oidcon 
hadscrgc törl a IllcnckUIö kirá lyok ulán : nekIInk is ugy kell tovább 
lörn ilnk ama nehézségek és akadályok legyűzésére , melyek vissza
térve, megsemmisilhctik eddigi sikereinkc!. 

Elfáradtunk s mégis tovább ! ... Ez a mi sorsunk, cz a mi 
életünk, rrre buzdit hivalásllllk, jelen hclyzclllnk és j övő vágyódá
su nk . Pedig mily jól esnék megpihenni mostl Pihenni és chnel
kedni, Ofl'cndclli cs sirni. Vissza-, visszamenni az emlékezé~ vilá
gánAI a most egy évi sorsunkra, állapotunkra, reményeinkre és 
v<!gyódásainkra ; vég igmenni , végigteki!lle ni e hanyatló év esetein, 
történetein, azlán hervadó virágainknál egy-egy könyet ejteni , betelt 
rcn1C~ nyeinkné l IcikesUlni , kedveseink sirjánál zokogni , ujszaJölleink 
bö lcsőjénél hálatelt szivvel imádkozni. Mily jól esnék elmélkedni, 
hogy mik voltunk, mivé letlUnk s miért? Aztán megsiratni tévedé
scinket, megbánni bUneinket, vagy áldani az Istent bölcs vezetéseért, 
az életért és javaiért, il baráti és családi körért. Mily jól eSIlék 
pihenni, megpihenni ez év végén, elgondolkozni ennek sirja szé
lén 1 ••. De nem lehel! Munkánk nincs még bevégezve; sorsunk 
int, a kötelesség szóJiI, il remény ösztönöz lovállb ... tovább, pedig 
elfaradtunk. El!lirmltullk s mégis tm'libbl . .. Ez a mi sorsunk, ez 
a mi hivatásunk! Ez legyen mosl a mi elmélkedésünk M.rgya is . 

• • • 
Elfáradtunk . .. Csak még egy év! Igy sóhajtothll1k talán a 

me~eJózö év lezárásánál és e már hlicsur-ónak hajnalánál. Csak 
még egy év s vége ksz kllzdc!münkn~, betelik vágyunk, remény
ségunk s mi nyugodtan, csendesen evezhclUnk továbll az élei saj
kájan. A tenger majd háboroghat körillOtlllnk, a szél majd zeighal, 
a vihar ordithat: nekIInk csendes mened~klll1k lesz - igy számi 
tank - mert bcvégezzllk addig munkánkat. J:s ma hol állunk? 
Tatan olt, hol r~gen; nem tovább, mint a hOr1uan kiindullunk. 
Munkánk, küzdelmeink közölt is az ellllékezés sugara visnaviJágit 
egy pillanatra a multba. ReménykedIUnk s a remény meg.:s.1tt, 
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hittünk s bizalmunk nem tcljCSilll, iu uj f(! mény. uj bizalom csábi t, 
de már hinni scm merünk, elfáradtunk ... Mik voltunk s mivé 
IcUlI nk ? . .. Nem jobbak, mini voltunk, nem vidámabbak, nem 
gazdagabbak, söl talán sokan és sokban szegényebbek, minI régen. 
MegelégedésU nk semmiben sincsen . .. A mult megcsall, köteles· 
ségel kötelességre rólt, de nem hOlott jutalmat ; napjaink virágolii 
egymásután hervasztá el s nelll adolt gyUmölcsöt; a szeretetért 
gUllllyal , rncgvcléssel fizetett, jói ndu latunkat mosolylyal kisérte, 
jótetteinke! hálátlansággal kárpólolta és mi elfárad tu nk . .. A jelen 
sivár, nem adja meg mindennapi mun kán k berct; éhezni, szomju
hozni, néJknfözni vagyunk kénytelenek. Ha semmink sincs, a bú, 
gond és aggodalom tovább kisér, ha v<li:yonunk, k;ncsUnk van: a 
félelem és zaklatottság nem engednek pihenni ; örökös harcz, Orök 
békétlenség és kilzdelem hát a jelen és mi - elfáradtu nk ... 

Igen! Igen ! Elfáradtunk! ... Az eszmény, az eszménykép, 
melyet magun knak alkottunk s fclálli toUunk, messze lT'ég a meg· 
valósilástól. A boldogulás, melyre ttlrl!nk, most messzebb áll, mi nt 
valaha tölOnk ; az általános béke ujra csak álomkép, az emberi 
gonoszság tovább dul, a csalárdság uralkod ik, a bUn gyarapodik, 
pedig mi teljes e rőnkkel kUzdö!tUnk ; igénybcveltUk a test erejét, 
az értelem világát, a sziv nlÍnden érzelmet, II lelek leljes lelkese
désél s mégis a küzdelemnek nincs vége ; vágyu nk, várakozásunk 
nem telt be és mi elfáradtunk! . .. Mennyi kisértés és csáhitás állt 
előttünk; a sok nehézség és akadály mint kedvetlenitett, a durva 
ul és göröngy mint sértetle ltibainkal, a tövis mint szurta tagjain
kat s bár vénett szivünk és keziInk : rózsát azért még sem sxakil
hatilnk ; ellene álltunk minden gonosznak s fokozott erővel igye. 
kutOnk a j6ra és kllzdöttllnk ellenségeink ellen: mégis nem ért llk 
el ~ czélunlcat, nem töJthetlllk be feladatunkat. Uj nehézségek, 
"1 elemek ul cutara, uj kllzdelemre hivnak, - pedig mi dili- I 
'adtunk . . . • 

fu, kl az, kl nem fAradott el? Kil nem viseli meg még csak 
II elmul6 ft' il, kl az. Id nem vagynék megpihenni s csendesen 
_II tovAbb e vil6g es IOrttnelem fulyAdl ? Azt hiszem, senki I 
lilii • U," h tt6i á uenvedHből, ol reményből és csalódásból, a 
IP U , al .. lIOi&Wifatgból. ol vid6mdgbóJ és könyhuJlatUból, 
• b . 't . .. "t ...... 1 'lbóI mindnyilunImU k1jatotL A mult 
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és jelen senkit ki nem elégit. Mindnyájan elmondhatjuk hát: e/ld
radfunk ! 

• • • 
Elfáradtunk! Ezt hangoztat juk mindnyájan. És mégis lowibb ... 

mégis lovább . . . Ezt köveleli tő l U nk az élct, a sors, a kötelesség, 
erre ini hivatásun k, jelen és j övő kilálásunk. Meri ugy vagyunk 
alkotva, hogy mindig hódolunk a jövő reménye csábitásainak, mely 
elégedetlenséget teremt a multlal szemben és folytonos küzdelmei 
a jelenben. Igen! Mert mit a mult meglagadott, a jelen nem ad 
meg : - pihenést igér a jövő reménye. Igy, igy ment tovább, Iul a 
Jordánon, Oideon serge is fáradtan, éhesen, de szUnetlenill i1zve 
az ellenségei a jövő béke, a jövő nyugalom reménye fejében. Igy, 
igy megyUnk mi is lovább és tovább! Mert csak teljesen bevégzett 
munkára jöhet majd pihenés ; pihenést pedig egyedül csak az adhat, 
kinek munkásai, kinek kertjében napszámosok vagyunk - az ur, 
a mi lsten Unk ! Elfáradtunk, ez évben is elfáradtunk s mégis lovább 
kell mennilnk s a hol ma végez7Uk: olt kell felvennünk a küzde
lem, a kötelesség fonalát holnap is, az uj évvel is, És a mi idáig 
voll: az fog lenni ezután is. A gond, zaklatottság mind visszatér
nek, a lelki vágyódások kancsal ul ujMI az egekbe néznek, a hiuság 
telhetetlensége előtérbe lép; a kUzdelem ember, világ, lsten és 
önmagunk ellen ismét megindul s nekünk nyugtalanul kell halad
nunk tovább. ,. tovább!.,. Virágot Ulletunk s az ujra elhervad, 
korán kelilnk a bibor hajnalt, az ég koronájának felkelését látni, de 
ujra felleg lesz kelet felőt s a reggeli üde levegőt ellenséges szél 
teszi csipőssé; szeretni fogunk, hogy ismét csalódjunk ; fel<lldozunk 
a mieinkért, a család-, egyház- és Ilazáért szivet, lelket és éle
tet, hogy aztán elfeledtessünk s bernohosult sirunk felelt guny
mOSOlylyal álljon meg a háládallan világ. 

Tovább.,. további., igy int a sors, s a jövö reménye! 
Igen l tovább a kilzdeJem, a csataz.ajában; tovább a lelkesedésben, 
az éhség- és nélkUlözésben; tovább a csalódásban és .szenvedé~ben, 
tovább az örömben, a zokogásban, és sirásban ; hIszen a. Jóság 
és gonoszság, erény és vélek, világosság és sötétség ezután IS la~
tani fognak s mig ellentét lesz e világon s mig m,aga az ember IS 
OMus gondolkozáSoival, érzelmeivel és cselekedeteIvel egy állandó, 
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egy mcgtcslesüll cllcnt~l: mindaddig lesz küzdelem, lesz harcz és 
lesz remény a világon. S tulajdonképen jól is van ez igy, mcrt e 
tovább, e tovább haladásunkban, cz örök mozgásunkban van a 
fej l ődés, a tökélclcsbUJés, a valódi élct lénye!;"!!, az Istennek mcg
kOzelitése, a ki maga is örük mozgás és örök mozgásba helyezte 
e világ életél. 

De hát a mil várunk, a miért küzdlInk, a mit reményünk 
igér : lesz-c valaha pihcnésünk, mini Izrael nek negyven esztendeig 
Gidcoll alatt ? Igen! lesz majd pihenésUnk, dc csak akkor, ha majd 
teljesen bevége7.lük a mi lllunkálkodásunkat. Lesz majd pihcnéstlnk 
cgy Slebb, egy dicsőbb hazában, de nem c földön, nem itt az 
ellentétek, a kUzdehnck, csalák és örök remények e honában. 5zo
moru talán e vigasztalás, dc azért csak tovább . .. továbh; az élei 
ini, a kötelesség szólit, mul t, jelen ösztönöz és a jövö bizlat ! 

EJfáradtunk s mégis tOl/abb ! . .. E kellős eszmével bucsuz
zunk muló eszlendönktöl s ezzel köszöntsük a Illar legközelebbről 

ránk virradó ujéviinke1. Gyüzni: ez 1cgyell jelszavunk ; s nmnkáll
kat teljesen elvégezni: cz legyen czélunk, feladatunk! S igy majd 
egyik vagy másik esztendő nekünk is meghozza a jól megérdemelt, 
- az örök pihenest. Ámen. 


