
A magány szükségessége. 
),In. \-t \.;. oJ<'lIU< u.-rt ",.Lor (,~lIdl<' \<'Ilc' , .... 1,,(\, hug~ .. 1 ,u."m"".,k 1';,,, 

t'_ '.h'l dragsJ''':\l\ kir;i.l~l., .• tenni. ~hn,'n\'l "'lontIV m~ II h,'!I'~l't' •. 

Rt'mény t csalfa Hlntlé~ ,.IktUnknek I sohu S~ hng)']iI cl Cl II 

f('llJnd: gyern1l'két. Bök'$őtől a sing C~· fénysugar ez ékmnk ('~én. 
ÖrVnl lis j.iICt, ifjus.'\g ti:; erő nem Ozik cl CZt It loa~t'\('lböI; ~llód;\S 
l~ s.zmw\:lo!s, nclkOli\zl'5 ~ clnyomat.\$ C!'.lk I.'fÚ.-'''ebbé teszik il fi'oldL kt 
kQzddnll'i köZÜli. I..::illönl\s alkounany i:; az emlk'r t Mirnha C'S.lk all-'n 
\'0111.\n.1k az l;rzckei, gondolatai cs cn:dmci: nUlldig C'S.lk lo\',\btl, 
lIw,ihll dgyódik; II roszbó! jól s 11 iúlKl! 1I\.\g jol1b..lt ~mcl. t..::épd,el 
k51, h.\,r\';\rnkat cpit. soh;! m:m lah)!! széppé rajzolja 1\ j<'l\"őt cwkugy 
b'Ol1dolatban. cs.lku~' crzl'1meiben, r..!l1\cnydbcn s könnyen Ill.'ll~li 

mag!!! egy Abn\ndvil.\g i~stelt ~Iet~n~k \',\hoz,\saiba. S azt.\n, ha a 

tl,'mll~t.1bt'n, on: emberi clet dllozmAban cs Jelen~.b'\'iben C'S.1k t'gy-t.'g)' 

haldny vonas..1it latja is dgyai, r~ményel f~st~tt k~f'Cilll'k .. k~sun \an 

3ma hit- k l1lt'ggrözúd~el, hogy remcny..'i ('gykor nHIJd miml tdjt .... 
~nlnl'k. Igy ~pil1t ft'! a \"alla~. igy szilktt'1! ml'g az örökös knzdl'klll: 

:1 \'egl'lkn remen)' cs lolytonos cS:llót!;\s l'Z l~ks ~:::y('rm~kl'. 

Remcny! Nngy szerepe \'an ('nnl'k nl'llIe:>:lk az egye:" hanem a 

n~\ll'k cs nelllll'tek ekteocn is, A fl'meny l'mlóin tApl.\lkozik It nép 
eln)·omatas:\ban. a nemzet Slol!, .... s.'l.g;ihan. Ennek f~ny~lIgarn \'onul \ltgig 

Izmel dett!lI: ennck l'C'l;l.'tt'\'d fl'sll'tt ... ki a nep a szabadul:'ls kel"'il, a 
nlessi;lS cljö\'etelenl'k t~ diL'W orszAgUs;\nak széps...lgt'lt. S ha ftbr.\ml· 
kcpt'inek csak l'ro'~' \'onAs;'l.t is ma!, .... elÜlt ml'b,,'alósil\"a l:'ItLl kt.'I\.~tdő 
Jflno$ban, \'agy Jczushall: keszen \'olt aunl, hOg)' c: n dn Ilrúfet,I, 
t'Z a Ml'ssiAs. Es :;okSlOr. :l1l1:lZ l,~!yen. kire 11 tOml'g r:\n'li N!l'nll'l. 
h<l luklúl a nep ~rdekdnek. meg nagYR)'A is lehet. men 1)1111.1.1ddl1: 
kun:'tik ~ emelik, mig remenyeiket a \'all\sul.'lshoz közckbh \'Is,d, 

Jl'ZUS a puszttlh3n \'an. nal:!)' tömeg körfilOIl~: nll'J:\!,!IUll'j.,'I'1t a 
SOk.1S.\~Ot cs.1k Ol k!'!llyerh .. 11 és kél h:ll1'11.\1. Ime I1lcssi:\si n.'rno.'nyílnlo.nd 
clO- Jdkl1l\-on:\S;1. tlbr:\nllkcpcinknck eg)" \ .. lhlS;\~\ I MIllII ...... g'lIulu!,I\. 
ez crlI:km 1nllÓZI1ck hl' II szivekl!\.' : késll'u:1 nel1 JezlISI iIMm,'g.1 
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szájról-száj ra adott mondással : ~ ez ama prÓI~Ia . II ki cljl'lvendő vala 
c világra :" Csak egy hang, egy szózat s ötezer kebelben lalAI vissz_ 
hangra, ölezer kebel szunyadó rcm~nye ;\11 ta lpra h~r1 elen : s mintha az 
J~zusban mind Icljesedésoe menne : öt megragadm és kIrálylyá lenni 
akarják. Min/'i képe ez II duzzadó és HI reimetlen remény tetteinek, lllcl )' 
erőszakka l is kész siettetni II megvalósuláSl1 ~Jézus azonban - minI 
alapigénk mondja - mikor eszébe vette volna, hogy cl akanltlnak 
jöni és ölel clragadván királylytl tenni, chnéne viszontag maga II 

hc~,'yre " . 
Királysag I Minő díszes polCz ez e földi életben; nünő nagy 

méltósJIg az emberek között, minő fény , halalom, mely azt környezi 1 
Csak mestk országa hőseinek adatolt e magaslaira lómi, ezért életre
lIalálra kUzdeni. Es Jézusnak, az ~csmester fi ának, ez önként kinálkozik, 
kez~t scm kell kinyujtania s az ölébe esik j és ő mégis szalad, szalad 
a méltóság, a fény és hatalom elöl j a pusztába , a hegyre vonul, a 
természet uyugodt, csendes kebelére s oda is egyedül. Minő csodálatos r 
kiált fel a mai kor kapaszkodó, fényt, vagyont és rangot ingyen kercsö 
gyermeke I Minő csodálatos: világi zaj helyet magányt, élvezetek 
helyett gondokat keresni, ünnepeltetés helyett imádkozni s a hódolatok 
fogadása helyeit a tennészet egyszerUségének meghódoini ! Dc bármily 
C!Odálatos is, tény az, hogy Jézus magányt keresett, magányba vonult 
s euel is örök példát adott nekünk, Miért? Hogyan? Hat szükséges 
voll Jézusnak a magány? Az vala I tS nekünk? .. Nekünk is az. 
U"uk azért Q nwgány SZiiksigesslgéf . 

• • • 
A magany szQksignsige. Mily különösen hangozllalnak e stavak 

sokaknak; mily gondolkodóba ejlhetik ezek azokal, kik amaz eM)Ő1 
indulva ki, bogy ll: ember tánas lény: csak a társaságot tudják !:leesOlni 

s a maganyt nem tekintik egyébnek, mint az unalom, az elhagya · 
tottsil. 161 nem egyszer a rémület fészkének. Mindennek megvan n 
mip oka a igy a magánytól való lélelem, rettegésnek is. Ki fut n 
m&Kinytól: ll: OnmalalÓl, nem hazudozó, hanem a kérlelhetetlen igaz
aAgOt leplezetlenlll klmondó érzelmei, pdolatal. lelkiismeretének szal'ai 
elöl sz.l'd. 

NekDnk UDk",Dnk van a magiRyra; s.zDbeg1!nk egyfelől , hOlJ)' 
Itn""SlJlnlr. UI)' \'UI beoutva 6eHInk, hOCY az emberekkel. II \' il.1~a l 
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kell élllUnk; kllzdcoünk, hogy cSwlo::inkcl mC''\faIUsilhassuk h. I , rezo_ 
nunk, hogy uj cSlmé~CI , uj gondolatokat nyerjünk. És lorr, zajong .. 
vil!!g korolÖltllnk. s rmnt hAnYk~Ó lengeT most gyöngyszeme!, majd 

Slenyet vel (ciSZInTe, vagy távol! panni. Ott mozgunk lll; is e za"gó 
lengeren, hol a felszinen úszva, hol pedig a hullámoktól elboril!a' 
1110s! kllzdve küzdünk, hogy partra érhcssUnlr, majd pedig rllobizzuk 
hajónkat a szél- és elemeknek kénye-kedvt'!re. Ki tudna c zajgisban 
gondolkodni, önlclke vizsgálatában elmerülni? I ht nincs lonlolgalAsra 
idő, csak életUnk megmentése, létonk fenntartása a fő. 

Mozgunk, járunk, kUzdUnk az embervilágban, a társaság_ és tár
sadalomban s a zajgó vHág és embertömeg felmutatja nekünk most 
lényét, pompáját j majd érdek szövetségével a meggazdagodás és élve
zetek poharát tartja elönkbe. Kisértenek, csábítanak ezek ... Igyunk, ne 
igyunk?!. .. Ki tudja ezi a zajban vcgleg elhatározni?l... Szép esz
mékkel, önzetlen lelkesedéssel, tiszja elhatározással lépünk a világba 
emelni a tudományt, az erkölcsöt, a vallási és müvészet s agyanusilás 
és roszakarat, d nemtelen szenvedély és indulat folyton utunkat állja, 
mig az irigység és rágalom nem hagy rajtunk, nézele szerint, semmi 
becsülni valót. Nekünk van-e igazunk s igy ártatlanul szenvedünk, 
avagy a sötét indulatoknak : ki tudná ezt al emberek telletett vészkiál
!ásai között elhatározni? L .. Egy ulon indulunk meg, mely szépnek 
lá tszik, de lejlŐre, erkölcstelenségre v('zet; magaviseleWnk, az embe
f(~kkel való bánásmódunk megváltozAsa miatt elfordul töHlnk még a jó 
barát is; megálljunk-e, avagy tovább haladjunk amaz uton, visszatérjünk 
korábbi magunkviseletéhez ; sirjunk-e, al'agy örvendjünk, hogy elllagy 
a barát is? .. Ki tudna eTre a világi sok zürza\'ar- és érdeklármában 
biztos leleietet adni?!... Azt Iliszem senki! 

Magányba kell hal vonulnunk ; magányba, hová nem lIal1ik be a 
zaj és tettetett lárma, honnan kizál"\'a van a világ csábja, érdekháló
zata, hol nCm befolyásolja a gondolatot és érzelmet, nem némít ja cl 
a lelkiismeret szavát senki SCIIl. Magflnyba kell vonulnunk, hogy 
Icmess(Jnk. Igen! mert itt tisztába jövllnk mély gondolatok közt, ho!::)' 
minő ára van a vilagi fény, pompa, gazdagooas és élvezetek csábítá
sainak s hogy ne fizess!lnk drága árat: eltemet jUk az ezekért SO\·árgÓ 
vágyódásainkat. S ha rájövünk a magányban, hogy kilzdehneinkben 
nem a Világnak, hanem nekünk van igazunk: eltemetjllk akkor a 
világnak indulatait, szenvedélyeit, rAgatmail és irigységél ; és eltemetjük 



.. 
:s.1ját kesel\'cinkcI. könyhullatás.ainkat is ~ ncm 3gltódllnk túhbC, hol amil 

lI1agnnkl'isclc't'ul'k nll'g\'.'!1 Oll<U;\sa miau. IlIely csak a lhll~. III 

crkö1csldcn~g nl"\'óty~he \'itt volna, lI1~g II legjobh barát is clhaJ.:)'ul1 
111;11kc1. A magány II szivnek, ,I 1~lcknck IlnllCpc, üllInagalill ralI'! SZent 

I;\rs<tlgása; II mag:íuy li sziv és léleknek kell. Igen! hogy temessen, ICllless\' 

I'ágyait. búját ~ örölt1~t, c!l.1lódásM és szcrchllCt, hitét t"s relllenyé!, 
melyeket c világtól kapott. Ezét1 vonult Jézus is csak cg)'cdm II 
hegyre; az~rt. hogy eltemesse ott II kir.\lys:\gra, a földi lény és hala
lomm irányuló vágyait, példái adva "ckUnk, hogy ,'alahanyslor ki~r

MOnk: mindamlyiszor nckOnk is magfmyra wIn slUkségiink; mag.lnrra. 
hogy tcrnessilnk; IC1I1cssllnk sokszor drAga h.1!ottllkat a szil' cs Ic!lcknek 

IUllottas kert..'be. 

• • • 
Dc szilks~gilnk I'an a 1I1aganyra al~rt ls, hogy ot/Ilj :wllöU .. kd 

{üss/lllk s jelr/tük iin'l'lIdnzüllk. A ki I'olt I'agy egyszer. sót többször 
magányban, hol elzoko~,'1a kescrves könyei t, elrebcgtc titkos iman; hol 
eltemetle annyi bliJal, rem~ny~t, örörn~t ~s csah:Hlá:;;\!, szcl1l·ed~~,.'it (og 

v!lgyait: az jól Hldja, hogy a magányban nemcsak Temctilnk, h:lI1cl1l 
uj sllllölteknek is ör\"Crulezilnk; uj szU1Otteknek, melyek a sziv, a kebel 
és gondolatok önmagukban való csendes, dc mély ehllcrillésének a 
gyermekei. 

VesztetTel, kedvesedel, gyennekcdeT varor szUlódet; elesett minden 
rclllénycd, a rnic!rt c!lni érdemesnek lartottad At emberck resz\"étc és 
\'igasztaló szal'a, a termCszet szépsége és \'áltoz3Ia, az utazás c!s szó· 
rakoz!ls mind nem hoznak enyhnIetel szil'ednek; borongó gondolatok. 
gyászos érzehnek kisérnek mindenfelé. Vonulj, \'onulj csak mugáu)'ba, 
gondolkozz csendesen, üutsd ki könyeidnek MjM s mit nem hozotImeg 
senki és seinmi: enyllnletet hoz és teremt u mag!lny számodra; IlIcrl 
ill, ill a ke!5er\'ek ehemet!!sénél uj I'il!lg SZUICTik meg kebh.'dben; mit 
nem latt""! eddig; uj hajnal pirja dereng: Orök életnek hite, rcm~nrc 
l1yllik meg lelkedben, eloszlik a haJál rémI' c!s 1c!lehnc s mc!-(Iátod al 

Istennek \'~getkfl hatalmát, bOlcscSilo.'gl't, szerelet":t és Jo.'zussal fO,l:oll 
hirdetni az Orök igazságot: "boldogok, a kik simolk, mert ők lIle':\'i
!-(;lszlaltaln3k~ . 

Nemes klk!'SCd~s.se1 a világba, a~ Cili berek kOz": 10.'1)1":1 s Illi! 
legkevésbé v<irtáJ: II1ll1d~nrelé ~sak akadálylyal, ellcns~gg:el tdillkozl:ll. 
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Eh-e5llctted rem~nrcdt.:l, sőt csalódásaid . mial! önbizalmad I h' 
. I' k ~ a, !tedd 

is. Vonul]. \'onu J csa mag .. nyba s itt sziv és ~r:zelem viharaid után 
uj hit, uj remé."y támad kebledben; szebb, tiSztább, fenségesebb a 
réginél s értem fogod, hogy nCIll a világban. ncm az embt'rekben 
hanem egyedül önmagunkban van rerm'!nynnknek, erős hitGnknek Oro~ 
forrása is; tudni fogod aZI is és pedig mCb'l.'igaszlalÓ<h"a, mcgerösOdvt' 
hogy an!gre, hogy hil támadjon benn link : a léleknek magába kelj 
$%állania, önmagánl kell foglalkoznia, önmagaval es pedig nem e 
\"ilágban, nem e \'ilági zajban, hanem lá\'oL. ~tá\'ol a vilaglól, avarOSlól 
a zSibongó sokaságtól, a zakatoló gyáraktól, a kufárok viaSkodá~IÓ~ 
s a lUdósok fc!csclésétöL Erdők m,lgányában, vizek partján, sivatagnak 
rónavidékén : otl k~szlll az ábránd, a sejt~s, a szerelet vágya, a gon
dolatok szárnyalása, az érzések igazs:'lga, a költészet, a végtelennek 
imádása s ha mindezek egyült vannak a lélekben: ott készül a hit~, 

az erős, az igazi, az isteni hit. 

Igen! Igen ! A magányban nemcsak temetünk. ott uj szülötteknek 
is ön .. endezünk. Ott érik az erö, az clhat{lToz;is, ott épül fel a jellem. 
az élet; ott születik meg az emberekre való befolyásunk és kercssOk 

a szabadságot. Olt, hol nem zavar senki és semmi; ott, a magányban 
nyerOnk tisz ta képel a mult és jelenrol s épiljiik biztos alapra a jövöt. 
Mi lneg)' \'égbe olt a szi\' és kebelben: aZI csak mi tudjuk és lsten 

lAtJa, a \'j[ag e!IT nagy lelki küzdelemnek cs.1k eredményét szemléli 
valamely egyszerli mondásban vagy cselekedetben. Igy \"olt ez 
~zussal is. És a rnaganyban, hol nemcsak tell1eliink, de uj szOlölleknek 
is 6rvendezOnk: angyalok jőnek cl, mini Jézushoz. JlOgy szolgáljanak 
nekOnk. Kell-e ennél szebb, kell-e ennél nagyobb lI1éljfmylása <J IIm

ganynak? ! ... 
A tél napjaiban midon szobáitold).1n tart az idők mosloh<Js.1!!a ; 

ez évszak vidánl mul~IOzás.1i közben, midőn hit, reméli}", vágyódás és 
<:SaKJdáS is egymás után támad kebletekben : ne féljelek a magánytól, 
... ' , I'k -olykor félre a \'llágtól, SZ~m . sétek azt VonulJ3tok \'ol1ulrato O) or . k 

.... _ . , ~I'" 'l1iuduj"áJatvkn,1 tm"""l1:kt61 SŐt b<Jr:lt·titoklúl csszerettcilcktu IS, Ille", I 

" ~., I 1 essetek másfelő, 
SZ --Ke& a ma~ány; szllkséges cgyfcl(ll. IOgy cm . 
bOtY ujszUlöttck felett I)lVcndezzelek. ÁIIICU. 


