
A multból tanuljatok a . .. ,. 
Jovore. 

f.~"iá.'! 46. r. 9. v . • EmMkeuctek meg az <JMbbenickrÖlo. 

Csendesen megy odább a7. idő folyama, és sajkákat ringatva 
minket is visz lovább ... tovább mig kikölUnk, mig révparto! érllnk. 
Csendesen crUnk-e majd az örök kik!')fÖhe, avagy nem reméU idöben 
felkorbácsolt hullámok váratlanul velnek a partra ? .. Elfedi ezl a jövö 
elölIInk. foly, ' foly a homokóra, mindenik homokszem megleszi 
kötelességél s a mini a perczek összeszövődnek, készen az élet, 
elvégződik a Jél. MegálIiini szeretnők sokszor az idő folyamai , hogy 
gyöny(lrködjünk az elragadó part ban ; élvezzük az 011 nyíló virágok 
illatát. Feltartóztatni szeretnők éleilInk órájanak egymásután lefutó 
homokszemeit, perczeil, hogy ne vigye el vidámságunkat, boldog
ságunkat, ne hozza ránk a féletmet, veszélyt s a könyhuttatásokat. 
Dc a folyó halad, a homokszemek egymást szüntelen követik s mig 
idöt keresilnk mindeni jól megfontolni, magunkat a jüvöre előké

szíteni; míg éldelilnk, vagy számítunk, IJrvendünk, vagy aggódunk; 
az óra lejár, a fo lyam kikötöbe visz. Mig számot vethetnénk, hogy 
csak most 1,'011, midön mini jatJ;zi gyermekek pittangót üldözénk 
virágos réteken; most volt, midön az ifjuság felhőtlen égbolloza. 
laban gyönyörködénk, csak most voll, midőn az élei zarándvk 
utjára a terhet vállainkra 'levők: addig összeszövödik a lét a gör
dülő IlCTczekböl s nincs mil keresnUnk ill töhbé. 

AHai 1 Ugy érzem, mintha temetőben járnék s n,inlha mégis ui 
élclet lálnék! Sirokat látok. Egyik szépen felhanlolva örökzölddel, 
virágokkal körül Ollelve, másik gondozatlanul gyom, dudva állal 
benöve. Az egyik még friss, a mási 1110st hanlolják; az egyikhcz 
még gyászruhában, könyes szemekkel járnak cl, a más már feledve, 
vagy nincs annak senkije. Az egyik cltávozotlnak várták ~lalálát, a 
mást mosl is visszahivnák ; ill ékes sirkő, ott egyszerU fClfa, amott 
iehelen~g. III férfi, olt nő; iti ifju, ol! öreg, tudós, vagy tudatlan, 
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itt gazdag, ott koldus nyugossza örök álmait. Ugy tetszik, minlha 
temetl~ben járnék, a csak mosl elmult évnek t emetőjében ! S mintha 
a temető saját szívUnk volna és a halottak : vágyaink, reményeink. 

Es ugy érzem, mintha uj élelet látnék. ROgy fakad a fákon, 
lomb bom lik az ágakoIl, himbó fejlik, virág nyílik mindenfe lé. S 
mini tavaszi hajnal hasadtával : ujra é led minden; az elnémult 
madár uj dalra gyujt, a sze llő visszatér s enyelgve játszik a fuló 
csermely habjaiva!. Az ég ujra derU II j a komor felM k helyeit, 
enyhe, vidám napsugár mosolyg a földre , élelel önteni, éleire csalni 
az elárvult, puszt.in hagyott természetet. Igen ! mintha a halottak 
is megelcvenednének I Uj élelet látok! Uj esz t endő te hoztad ezl! 
Vágyainknak, rernényeinknek kikeletet, uj életet uj esztendő te adsz. 
Mi ntha temetőben járnék s mégis mintha uj életet látnék ... Ván
dorlunk a jelenben. Mögöttünk a mult képe, el6t1ünk a jövö 
reménysége. Melyiket kapjuk meg, melyik lesz kedvesebb! ? . Emlé
kezzetek meg az elébhcniekröl" . A proféta a nJUltat ajánlja. A jövő 
könyve zárt, a multe meg nyi tott . A jövö bizIat, a Imllt tanit Ez 
év e l ső napján forduljunk a mu lthoz és a Inul/ból tal/u/junk II 

jövendőre. 

• • • 
A multból tanuljunk a jövendöre. Tanuljatok lemondani. Mennyi 

vágy, remény támad a kebelben, mennyi bizalom kél a szivekhcn, 
s mini kiszinezzük ezekkel a jövendöt ; s mennyi könycsepp, mennyi 
sóhaj tör elő ezeknek omladékinál ! ? Vágyak, remény nél kUl nem 
élhetünk, esalódásokon keresztül kell mennünk s az omladékoknál 
ezért könyeket kell ejtenilnk. Mosolyban ég az arcz, öröm .:siJ!og a 
szemben, kedvtől dagad a sziv; ki tudja minő bánaIfelleg horitá 
azt e lőbb, hány fájó könycsepp rezgett a szemben s minő keservlöl 
szabadult meg a sziv ? ! Ne csaljon meg a ieIen, a lá tszat ; bársony 
alatt tépett sziv doboghat, a jólétben boldogtalanságot találhatsz ; 
a könycseppett a korona se aranyozza meg, s a kunyhóban is 
bttlCS az igaz érzelem. A sziv mindenütt " iv marad, vágyakkal és 
reményekkel táplálkozik. e s e vágyak I e remények hányszor 
megcsalnak!? Tekintsetek önmullatokha, és ne a világnak. ne al. 
embereknek, valljatok meg önmagaloknak : tobh töbh acsaJódAs, 
a puaztul.ta, mint a teljHil lét. éltetek várakodsiban. A való ered· 
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Illény feleU tUbb bánaUJak, mint iirüml1ek ejteUétek künyeit. Tekint
setek a lázas kflzdelemre, mely minden nap megujul éleIUnkben : 
a vágyak és remények nem teljesUlésc miaU van mindez! Nézzetek 
vissza csak az elmult csztend(íre, mikép IIdvüzüllétek akkor az uj 
évet, mcnnyi míndent vártatok aitól s mily keveset adolt meg 
vágyllitokb61. Gyfljtsétek, gyüjtsétek össze a~ örömüt, n~i.t a Illult 
év hOlott, reményeitekel, melyeket megvalósltott, és szedjetek fel a 
kcscrvckd, melyeket reátok hozott, a sok pusztulást, II1cly lelett 
csaJódva álltatok s mondjátok Illeg: nem letle!ek-e csak egy évalalI 
is sokk,11 szcgcnyehbekké, mínt gonduUátok ? ... En nem szólok. 
feleljetek ti magatok. 

Feleljen az ifju, ki édes ábrándokkal ment jövője cIc, kinek 
lelkeSCtlésc fcllángolt, s téri kivánt tdlereje számára: megnyertc-c 
a mirc vágyoU, vagy csalódva eseti ilssze s közönyösse lelt? Feleljen 
a férfi: eloszloll-c az élcl terhe vállairól, holdogithalla-e övéit, szol
gálhana-e a közügyet és hazáját, minI rem~1te, avagy talán kishi
lIIvé vált? Megnyerle-e az öreg il nyugalmat, mely után vágyódott, 
a kOzilgyek embere az elismerést, a jóltevő a hálát; nem ejtclt-c 
maga a harát sebet a harátnak és a kedves a szeretettnek szivén? 
Feleljen aszIllő: betelt-e vágya, reménye, melyet gyermekéhez 
lílzött, vagy csalódva, átkozva sorsát, életét, fájó könyekkel 
áll most egyetlen reményének sirja felett? Feleljen a IlItves, ki 
örökkévalónak tartotta boldogságát, nem borull-e be az ég felette? 
Vannak, kiknek talan sokat, többel hozO[1 meg az idő, mint a 
mennyit vártak, remé1ctlek, de ki tudja: ezl is nem azérl lelle-e, 
hogyannál nagyobb legyen később csalódásuk, mert a vágyak és 
reményekben mindíg több a csalódás, mint a megvalósulás. 

A sok csalódás ini, tanit: tanuljatok lemondani. l emondani 
elSő sorban ama sok hiu, haslontalan reményről, fellegek kUzt 
járó, önnagyzoló vágyakról, melyekről sajá! magatok beláfjátok, 
hogy csak csalódásba vezetnek. És azután tanuljatok lemol1dani az 
életnek sok, sok vágyairól és reményeiről mégha alappal láfs7.an,1k 
is azok hirni; szoktassátok magatokat vágyak és remények tekin- , 
Jeléhen a s7.egénységhez, mert a mint al élet folyamán tovább 
haladtok, Inind több és több marad mögöttetek s napról-napra e 
tekimclben szegényebheknek kell lennetek. Tauuljalok lemondam 
m~ a kcdvcseilckkel és szeretteitekkel való együllrlrsri'il j". hogy 
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lle t" ráljon készUlctlcnül az idő, mikor válni kell, mikor családotok 
tagjai clszclcdni kezdenek: egyik a világba, másik le il suba. Tanul_ 
jatok lemondani még az eleiTő l , a világ javairól is, mert ezek scm 
állandó kincseitck, hogy igy clkeszUlvc találjá tok a z utols6 órát. 
Igen I gyakoroljátok magatokat napról-napra il lemondásban, hogy 
végu! is csak az örökélet reménye maradván keble tekhen: men tsetek 
meg magatokat il sok csalódás, keserv, bánai és könyhullatástól, 
mert minél szegényebhek lesztek, minél kevesebh lesz, mit vcszl
hettek, annál nyugodtabbak fogtok IlHlT,ldlli. Tanuljatok I,"hál 

lemondani. 

• • • 
És fal/u/jatok reményll'lIi. Ellentétesnek látszik kissé, hogy 

midőn egyfelő l épen il vágyak és rcményckröl való lemondást hang
sulyozom s erre van is okurn , ugyanakkor mdsfelól azt ajánlom, 
hogy tanuljatok reményleni. Az ellentét a zonban eltünik, ha tisz
tában vagyunk, hogya lemondás rnegtanul.1sa és gyakorlása még 
nem épen minden vágynak és reménynek a feladása. Mert vannak, 
vannak vágyak és remények, melyeket feladnunk sohase szabad, 
súl megtanulnunk kötelesség, földi id\lesség; vannak remények, 
melyek gyakran árboczai éleliink hajójának. 

Küzdelem az élei igy szólunk, munka az, a mi boldogit és 
nemesi!. Mindell percznek megvan a maga kiltclcssege, a maga 
virága, boldog, ki e virágokat Icszakithatja. A kilzdés foly, a munka 
clöhalad és sok nemes sziv áldozza fel ö nmagát a liszta és önzetlen 
munkában. A család, egyház, társadalom és haza IcIkel, lelkes 
munkát kivánnak. És ha nincs reményUnk, hogy ezek javára érni 
fog munkánk valamit: lesz-e akkor erünk kUzdeni? vagy ha csa
lódlunk, ha reményeink omladékánál sirva állunk: örökre eldobjuk-e 
azért kezUnkböl az önzetlenseg és igazság kUzdelmének fegyverét; 
átadJuk-e magunkat a tétlenségnek? Nemi A tiszla, az önzetlen és 
szeretetteljes munkában reményeink omladékánál uj reményl kell 
kapnunk li a küzdelmet tovább kell folytatnunk. Reményl kell 
kapnunk, hogy tilizta munkánknak, bárha későre is, ha sok keser
vek, cu.16dások után is, meg leu en:dményea családunk, egyházunk, 
hadnk &. a társadalom tavára. MunkAlokban tehát tanuljatok 
rem~yleftl. 
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Mennyi ferde !lélet, halhiedclclII lakik e világban! s mennyi 
csapást, keserveI kell elviselni! SzívUnk közr] van sokszor a két
ségbeeséshez, átkozzuk a sorsot, al élclet és világol. ~s a sziv 
nem reped Illeg; lovdhh hordja szenvedései terhét. Itt, itt szólok 
én: tanuljatok rcmcnyleni. Remélni, hogy vége lesz egykor a világ 
rerue ítélclének, hogyacsapások csak pr6hára tesznek, a Sl,envc
dések tisztilanak és mcgerősilcnck, avagy talán meglágyitják, fogé
konyabhá teszik sziveteket a mások szenvedései, terhei iránt. 

Az erkölcstelenségeI, kapzsiságot, tudatlanságot nem tudjA lok 
fékclIli; ncm tudjátok talán még saját lí:koz16 gyermekeieket scm 
a jó utra terelni. Feladjátok czerl a küzdchnct, s a világot a maga 
utjára Cllgedilek ? Ne, Clt ne tegyétck; reményctek omladéká.ná.l 
gyujtsatok a szivben uj rcménységct, mcly mcgtanit, hogy kUzdel
mcteknek elOhb-utóbh meg lesz ercdménye. Tekintsetek az idve
zilőre, kl a gonoszsággal való küzdelemben reményét soha el nem 
vesziteUe és az emberiség megváltása IcU annak eredménye. Remél
jétek, hogy a jó mellell maga Isten kazd, ti csak eszközök vagytok 
az ő kezéhcn, s lsten gyOzni fog. I-lidjétek, reméljétek, hogy e 
U)ldön még a gOn<lszra is szükség van, hogy lássunk árnyat a jónak 
fénye Illcllcll, sötétséget, melyben a jónak fénylő csillaga biztató
lag ragyog. 

De embertársam! tc talán a jótettek gyakorlását adod fel, 
mert nem látod annak eredményét, nem látod a hálát, az elismerést 
és félsz , hogy nemcsak magadnak szerzesz csalódást, keservekel, 
hanem okot, alkalmat adsz a hálállanságnak és félreértésnek is 
megnyilatkozására; lélsz, hogy elveszted jótetted által az {Infenn
tartás erejét és elöscgited il kapzsiságot? Tanulj reméleni. Remé
leni, hogy hármit manet is il világ, vilgy tesz az emberiség: Istcn 
látja s mcgjutalmazza lelkedet; reméld, hogy ha bár egy .porszem
mcl is, de hozzájárultál a világ diszitéséhcz, mert a Jólel!ek a 
fl'>1dnek és égnek ékességei. 

Es még egyel! A mint tovább, tovább hala~un~ az éle~ osv~ 
Ilyén, il mint lelkllnk inkább és inkábh bontakOZik ~I il földi sala 
köréből, il mint ktlzelehh, közelehb jutunk a földi lét zárponl
jához: annál inkább tanuljatok ret11cleni az .lrOk életben. Az llr~k 
életben egy felől kedveseink szivében, lIlásfelől az Istcnuek d cs -

r.égcben. 
12° 
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Ez uj év reggelen köszöntelek! Adjon lsten nektek boldog uj 
ével! legyen a mult tanul ság a jövendőre. S ha megállotok most 
vágyaitok, reményeitek ornladékánál, avagy ha ezek ujraszillcté
sében örvendelek, ne fe ledjétek: tanuljatok lemondani, tanuljatok 
reményleni. A lemondás s a remény tcg}'C ez évben áldottA élte
teket, aranyozza meg sziveteket. Ámen. 


