
A lélek kiel égitése. 
II. "nr. IV. IS .• Nrlll lut/km nhl;"k, "m.'I)'ck lM1aln:lk, h""",,, " UI,-I)". 

nem JaH:d""k • 

• MiogiM,·1U 1\ mult BIt"j) k~k crcIÓOl"g<', 
Elút1~m "j;\vó szl'll KÓ,ld \·clo.~, 

AK mindig lIleAAre, éli l1l~g!Oem hag) el . 
gIl cl nem <!rem, Mr mindig khltcl 

--- -- -- -
V:'uulorlok c"ilgg.:.dclU)1I 
AI (lN)kké tarló j(!!enbenl, Wl"lüfi) 

Búskomor érzelme, t öprengő gondolata cz akOlIónek! Nehány 
szóban az ('rni.)criscg cvczreucs tapasztal,ll;I, II vágyó cs csll~cdcző 

lélek crzelcmképeinck lcfényképczésc; - cb'Y igazs.:íg. melyet cSolk 
Itlngclmc lophalolt Ic az égből, hogy ~gazdagitsa a szegény I'Illól ". 
Igazs.:\g, évezrcdcs tapasztalat II költő sZilva; és kifejezett cílzméjc 11em
cSilk az ll, hanem mindnyájunk sorS.'lI1ak Ini leirása. MögöttOnk II 
mult, - egykori vflb'Yak s remények omladéka; elóttUnk a jlh'ő: 

Abrnnd- és tdomképcinknek igérelfölde s e kettő kOzl a jelennek küz
delem tenger~ben mosl el - majd fölmerOlve, hullámoktól cS<lpkodl·a 
mcgyOnk, evezlInk tovabb. Úrangyallangkarddal őrkl)dik II mul!:lk 
elhalD'olt partjain, vissZalernUnk oda tiltva van, s a jövőnek cs.'lbiló 
1{l11d~re iu ~s ott is felénk kezét nyujtja, de a lIlig CZI megragadhalllók. 
egy lépéssel mar hátrAbb vonta. 

Hi.1ba e tapasztalat, hiába cz igazs.'1g, a télek ncm nyugoszik , 
kielégítési ebben nem talál. A mult emléke, lanus.'1ga a telket csak 
lovflbb sarkalja, vCSztcsegeiért is a jövőhen keres kárpótlást. kl' rcs. 
11ICj,(ha e földi életben azt sohasem 1:11á1 is. Ili. , vágy, rl'lIleny .ámad 
folyton a lelekbell. I1legt(\rni ezl végleg 50h:ISo.'m t .. h('t; lllert ha tCl1lllnd 
is II HlldickrOt, 11 hlthatókról, ncm lIIolld tc wtm :1 111'111 táluU:lkn1r, III 
églckröl. Ot Y ll11yaghót vall-C h!l. llZ CIII her ).:)'lIfI'il, a liliI dhHIlII,1~ 
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~tzO"k 5 mely II való felen tlrökk~ továbh fl'!li ~brá d . 
_'I . k'I' A 'k' n VI!AglIulalc L_ nh, crx:I.... va!;)' 1111 ep a vltág clO'Clcmbcn egy központi cr6 
kOrtlI furo.: rnmdcl1: ~~ lelkIInk is, mim egy-egy CSillag il nagy mln_ 
oc'llstghcn, ,I központi orök létek !Illal folyton VOnzva ('$ m~is laszlMl 
megy, fui ~>fdyáján, mig bclcröppcn végre cz ('Irők léleknek IOmkcle: 
gébe 7 ... ~I tudná nekünk megmondani: ilyen-c a lélek, ez-e annak 
SOl'S<l 7 ... I~s rni(:rl a hit, l11i~rt a vágy, és rCI!1~ny a kebelben? Azél1-e 
hogy mint II régi felfogás szeri III a tCrJnészct: ugy lelkünk is Irtózik 
III Ilrességtöl s mikor m!ir kevés, vilgy épen scnllni kincse scm maradt 

• 
hemltik 11kkor ezek a 1('lck lirességél ?.. Mint gyermek a szUlöhOz. 
Istenhez v:'~'Yik-c a lélek, rucly váb'Y1\t legyőzni soha, csak kielégíteni 
lehet j s :Idfi" ezért Vim-c a hil, eloerl a reIlH!ny, LOS vá.gyódás a kebel
ben ? ... E kérdL-sckrc nem felelhelllnk, elrejtett dolog ezek bizonyossága 
döllllnk; ne is vilassuk hát az egyik, v:lgy másik kérdL-S igazságá.t, 
hanem vegyUk ugy a lényt, a mint látszik nekünk, a mint elötUlnk 
áll. S a lény :tz, hogy az emberi lélek mig emberi lélek marad, mindig 
hiszen, mindig vágyik, mindig remel, a mi azt jelenti, hogy keresi a 
lelek a kielégitest. Keresi, a lélek o kic/égitest I Nem azokra néz ezért, 
a I/If'lyrk /rit/filI/ok, hfll/em flzokm, o mc/yek I/em ldl/alI/ak. Igen I 
mert a I~toltak a mult és jelene, a nem lfl loltak a jövőé. A lé/ekre 
nézve IJellig kielégitésf a IIIUIt és jelcll IICIII ail, ilc a jövö igér . 

• • • 
Keresi ti lelek a kir/égitést. Ezt a fllUlt és jelell nem ad. 5zo

mom, kélS<!gbt.'Cjlil volna, ha Cl máskép tenne; megállásra, pusztulásra 
volna akkor az emberiség kárhoztal\'a, bevégzett lenne ránk neZ\'e a 
világ teremtés<', az isteni kijelentés rnegértL-SC s folyton fokozódó vilá
goss.\g helyett sötétségnek mennénk elébe. Lezilrulna igy aludomány 
elilhaladtlsa, a mi\'e1l5(1: gyarapodtIsa, a vallási és erkölcsi igazságok 
tisztulása, IJ.cvégzödnék akkor az istenSl!g titkainak kikutalása és a 
fclfcdczéscknck boldogitó hattIsa. Dc hála a gondviselésnek, a Illul I és 
jelen kidégilést a léleknek nCIll ad; es nem is adhat, mert aléjek 
nem régiség buvát, mcly a tenger mely~n eltemetett, elveszett kincsek 
ker~sél'el foglalatoskodjék; a lélek e földön a titkok orsztlgtlnak 
kn\'ete, sejtett vilá.gok rejtelmes kincseinek hirmondó Hindere, nem 
iSmert eszmék, nem ismert gondolniok és tények felfedezője s a lapo
gatozó, b~gyadozó észnek vezér szOvétnckc. , 



" 
!'\}""U ""n)"' a IIlUI! ~.,.. lo:I~" domlll~. IlH:I~h.;1 IlllnJ"n"', SOl", 

11\"IH~n 011.1.."h.1\ ~ gyiJjlhcti I~"" a ht"'l.:kl\lIh na~ t;II1U-..lI:"~' , 
~ l'll ,'rh:km nyu:;:aIIllJI. ul<:,:ckj;:''llv'' 1.I1,\III,l! .1 multban ':"'I"1..:,,III,'Il, 
"k 11,'11' .1 Idd •. Ez dúlt a mult l .. u1Ll",I~,1 b 1'k.!1<I.lja. a Iden ,,~ '"Cl" 
.'li klk,':.<t"désc cs;,k uJ \-;\g)aknJI.. uj rCI1I':n) .:knek a S1m")e; .1 ~/ , 1\ 
cmkkd;nil slo.'bbelm' nél. mJ),:.I$ltM csznll~k es UI.-sŰ lalú""\g()lo.u,\1 
Ill"g magaS!lM<lbh.1kat. dicsühhckct ker.'s, ncm eddig látottak,tl, 11.lIWm 

IlIl"g l:\tatlanokat. A lélek dö11 fllgy;t't'koss.'g \:m a l1Iuhhan miru1cIUlH 

és hi~ny a jelenben kürlls-körtl1. ti lékk pedig logyat"ko"-"-~it. hi,\n~' 
nclkOliségre tőr s millIraló n.::m ad meg neki. azl hilt'bl!ll. dgy.uh.1l1, 

rcl1,t'nyciben fclt'p'li, ezén a lIlult <.'s Jelen a 1l'lkd soha ki lIeln t'lt' 
gilhCIi. Nem, 1110.'" \':\g)'ait, rcm~nycit miml 110.'111 teljesitheti. 

Nagy haladás \-an a tudúlll.inyokll.ln, l!o.'!cs igazs;\gok az iSI11t.'rc

tekben, Dc ezek csak p.1ránp n.'Sl~t \-al.;,;itoUák m"g a lékk Sl.'Jtd

meinck, dgyainak ll;; rCl11~l1ycinek, tIleI)' milldaddig. mig: tl'lJc""""'gct 
llelll talál, kielégil\'e nem lehet. Az 151cn eszrn~j~ll<::k valós.:\g:,'t, " ld 

cs lleln lét kérdt'séllek iogosuh~1g:flt, "h"lhatmlans.'\g (11'Ök hitellek 
igazolj;;";1 a tmlo111{1I1)' még mind Cl ilkig meg lI .. m '''Jh'lte; ;1 \"t'gest 

a \'egetlcl1nel, " mu!<lndól az ürükkc\',llóval még kctscglCkllll1 tlsszc 
nem köthette, s igy a lélek \'!!g}'ai t, r(!I1I~lIy .. il \'alóv!! 11<::111 lehelte: 

czert a lélek a 111UlI és jelen tlldom!!ny,in3k b.'mnily gazdag t~r1t:il!ihall 

is kielcgilésl nelll l"li\!, 
Terjedtek az igazs.1gok az t.'gyenek és nemzelek élctetJ.cn s 

nemcscbb lelt i\!taluk a kebel. boldogabb al emlleriseg, dc a lélt.'knek 

a I1ll1h lIs jelel! igazsáboain!Jl, boldob"S.ig:\m\1 több kcl1. Nem cleg neki 
Iccsalni a \'il1amOl az égből , ö cg}'l'l!lllni ltkar Istcnnel, a \'llIarno[;: 
uraval. A kcres;l!t~n)' vallas CS crkGles nagy hóditast ICU, sőt néml'l)','[;: 
hite szerim fGldi és 11l1'1111yei 11:1lalll1al is adott az Cl111>crek kezébe: n 
szeretet és jós.ig munklija napról-napra cmeli a7 cmbcrise):ct, ,Ic II 
léleknek az eredltlcny Inég soltaSl'1Il elég; II tislllibb v~lll;\$t, mclychh 
erkölcsOt. bensőbb szeretek!, Igazabb Jós,~gU! kl\'~ 1I ~ lICIII lIyllJ,:szik 
mcg a n1ult t's jelen Iil1apot~bllt1, kiclt'l;ill'C nines Illilld:lltdig, 11Iig el 
lIelll lllondhatja: .t'1i és a~ atya cgy l'ag}'lIl1k", egy ,lZ akara tl~II1, cgy 
a szcrctet[)(ol1, az iga ls.:\.gb.11i I!S egy _ ürl'okkc \'alók létel[)(oll, 

Szegények \'o1ta tok a lHllltban, most gazdagok, egykor szrllll'll
tetek. 1t1()St Orllltr.k, szeret!,'lte1 ölelnek körUl a tiei tek, dicsőitcnck al 
enl\)erl'k, n!,'1Il "yomja biln és \'t'tek sziveteket, lIlondj:i tok !!1l"g.· a ,d"" 
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k mult nyu).:odn,j tt~/-t' IIh:kl'l, kl van-l' elegl'vc IrIkdek? .. Nm 
mIlJl:al,)k~rt , Itl!!l>I'rl ~ltt'h~k, ~mhCfl{lrMII()kat al I'Inlcl;\ldolllllK Wid. 

It'h:k; c!t'ftclt'k ölunag;llo).:ra ~ a Hcitckn: nC/vc !l(lkal a hból, a ml,. 
clQ'kor V~~llll()k, II 11111 rCII\cUclck, (os III()ndj,~1!Jk mCI!:: a mult él te~ 
klc1t'gilt'sl ad-c ITllJsl Iclkclcknck 'I 1': 11 Jól tudolII, holO' nem I Nem 
l1u:rl nillel! miml IIH'gv;liI'lsHva, il mil 1I,1rl;lIo).:; é~ IClkt1cknek u~ 
hll(', ujnh!) v.1);ya. njahh n.'llIényc 1~n1a(l1, IgalOlva. hOlO' aroknl, a 
melyek 1;\U"hmk, ne neueic).:, mert mikor u (I'lek kicfégilfst kO"tS. art 
"rki II fI/U1I és jr/rl/ I/FII/ 1111. 

• • • 
11 lI il/'k kil'Mgi/tlst k/'I"/'s. Ezt I/l'kl (/ jlJW} If!/Jr. ts 1'7. I"érelben 

rejlik II rolylo1l0s clölialad!IS, 11 I()k~lctcshll1és. ElO' c1.clponl, melyrlll 
111.\ véljOk, hogy mind kOzelebb cs kOz('1chl.l jutunk h07.1.1 és nemsok:\ra 
elérjnk, dc a lIlely tényleg jóval ttlvolahb van, mint ItItszik, folyton 

arra Osztönöz Illinket, hOj.;y tovtJbb. lellncbb tmtadJunk. ~..5 c tovtlbh. 
fcnncbh haladtl~lInkban sok uj dol~ot fl'tlclnnk Ici, sok gyöllyOrrcl 
taltllkozunk. sok magilsztos t'rz~nek, lenkIlIt gondolatnak SZ:\rnyilt 
adulIk ; é~ ulO' tcts1ik nekUnk, hogy rntlf e clél IcM való hil13dtl-
9unkhan könuyitcltllk h.:rhcinkct, szebbé, vid!uuahbfl tcWik ~lelUnkel. 

Csak egy Igéret áll ct0tUlnk, ,LZ, hogy vá!{yLrnk, hiUlnk és rcrnényllnk 
tctjestLlni fog s mtlr az i l ~ igéret, hogy;1 tcljcsntéshcz cljuthatunk. 11 

kielégitl's bizonyos érlct(!o.'cl tOlti cl lelkÜnket, Igéretet ad a jövü 
nekÜnk. Mil ~ hogyim valósit mcg? ilZ aztán m:\s kérdés. Elég 
neknnk annyit biztosr.! hldnunk, hCI!-:Y j{lvö kell a léleknek: iO\'O, a 
melyhe kil'ctheti vágYiIi horgonyat, utm hocs.1thatja reménye s;ljktlját 
cI:)' I:\voli 57.él) kiköt/irc mutatva, hol tisl.Wu r:tlO'oghal majd hi tének 

fénylő csi\lilga. 
Kielégítést kereslluk, mil a l!lull és jelen n~1I1 il(l. tic 3 jövő igér; ,s 

tulajdonképen igérl'tekbOI MI éltünk lillós.1IP. elek lánczolala alkotja 
a !élllek szépsé!;ét, :1 léleknek kOltészeiéI. AlQ~fIl IIÜiJllk, (I /II('I)'ek 

IIent ltiltat/wk. Ez volt al alX):;lol ell"<', ebben felezte ki az Öfi)kkl'
~a!Vs:!g lelé: törehés ~'SZl11éjél, a léleknek isteni h;l·at!ts.~t, a kl'r~'Slll'ny 
emhcrllek magM1.tos cz~lj:l1. A szcn\'edé,rc i)rllk diC:lŐll~1: dr, a 
IUrd~m és \11cgIMX"s.~tásr" lelki id,cs""!:, I' ~iv;\r életre IlICn)'~I, 11 ~,1~cf~ 
1\"':1' IIUn é!;i test. Il vesl tcségekrc kl'd"I',;dnkIlCk vISlOUtl:lt:ls.' fC,lell' 

d nem 111,,1(\ nrnm, s " IOht<\n cl1<\l t/'o11 élclle 1,,,lhal,,tI'IU,;..~g ... 1 ~1('k 



.. 
\1)ltak az ilpostvl eszméi és ez cszmékkcl, tóiemeile az a~lol l 
~OAAcdö föt. a kétsegbe<'sö szh'ct s uj hont. L1J ltilkl'tn teremtel1 I 
léleknek. "lIdőn biztatta azt \·!tgyamak és reményeinek kicl~llkí'\'d 

- il jfJ\'óben. 
es tényleg a jöl'ő nemcsak igér, hanem ad is kielégitl'sl. il jelen 

munkának haszn~1 és becsel il jOllll ítéli meg, az ismeri {'!; il Jelen 
ffuadalmail, becslllelcsségét a jön'! )utalmazza meg, a mának igazs:\g.\I. 
liszta lelkesedését az dicsőíti IllCg. Ma elitélnek, keresztre hurcwinak 
egy eszméért, egy igaz!>.'!gén, de majd kielégít a jövö, mert sirodhoz 
jár cl ilZ u,ókor lelked forrás.lból fényt meríteni. Félreismcmek, kicsu_ 
!olnak, gunyolnak, minI Jézust, de a jövo majd kieléboitésl ad, midOn 
neved hallati!.ra, hálaima zeng az emberiség ajkán az egek mi!.
h01:. A szeretet, a \'ilágoss.'\g rllunk..'ljáért Onrnegtagadólag gyültOd 
vagyonodat, s a vádoló, gunymosolyu \"ilággal szemben lelkednek 
OtOkké csak a jO\'óre számitó erele ved meg, és csakugyan a jl/\'Ő 

el~étell ad majd neked, mikor épen vádolóid, gunyolóid lesznek 
emlékednek leghübb ápolói. 

Hála lehát a gondvisclésnck, hogy lelkünknek csak a jövő Igér, 
CS.1k .1 jövő ad kielégitésl. Igy született meg a küzdelem, igy a kitartás, 
igy kölcsönözte a remény és vágy az emberiségnek azt az eröt, melynek 
annyi előhaladás, annyi boldogulhatás köszönhe. ő. A multal tisztelve 
bM, dc nem a multért, hanem a jOv~rt éhek, azért sunvcdtek S 
meghaltak ha kellen, öscink e honban, dicső elődeink ez anyaszCf1t
egyházban. Lelkük nem arra neufl, a melyek {(ittattak, hanem a hil, 
remény, a sejtelem és \'ágyódás s2emeil'el Illessze, messze nézen a 
jih'őbc, azokra, a melyek nem ftittallak. ts lelkuknek nem al Ó 

multiuk, és nem az ó jelenük, hanem csak a jO\'o igért, s csak az 
adon kielégitésI. 

Velönk is igy kell ennek lennie, EIOre, elóre nézzen hál lelkOnk 
a nem látonakra, hitének, reményeinek szemeivel. Ne a multban, ne 
a jelenben, a jövőben keressen kielégités1. A mi nem vezeti az embert 
et;)' teljesebb, egy magasztosabb, egy mélycbb gondolatra és érzelem/C, 
annak nincs becse előulInk, Szép a lal'aSZ, dc becse csak annyi! ér, 
a mcnn)'ibcn a nyárnak és Osznck gazdagsAgi!.t rejti magában. Swp a 
hajnal pir, dc becses csak ugy, ha kOdfi!.tyolából a fénylő nap ,őr CIÖ 

at l'Sl ullrkUlel is, ha a fclIet,otdcn éjre IlIndOklö csiJIagtábor ,'()Il J 
Szé-(! az élet, de életünknek is csak akkor \'an becse, ha <IZ tg). 
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