
Az önállóság megszerzésének eszközei 
és ellenségei. 

IM .. IV l' .No legyünk Uibrn! gyermekek, kik habozunk és ide, tova haj 
(a,:"~"k 'II lu,lom6.nym.k akármi e~lo iI.ltal, az embcl"Cknck álnoko.ágok "tal .• 

Szellő lebeg, szé! fu, Inog a kis virág s ide-oda himbtllózva, 
hajladol.va telIJeli levelei! a gyenge {lg; és nemcsak hogy rosz neven 
nem vesszük ezt tőle, hanem még b'Yönyörködünk a virágnak ingadozás 
5zDltc szinvtdtQzal;1ban és a hajlongó ág levelei árnyékának szOncl
nélkUli uj alakulás.'lban. Szellő lebeg, szél fu, a nemes Iclkcsed~ 

szellője, az Mclmi gyarapodás, világosodás szele az ifju életében; s 
mi OrvendUnk, ha a nemes lelkcsedf5 az ifjul fOlebb, fölebb szállni 
lallítja, hogy megmutassa nekünk lelkének szép vonásait; gyönyör
kOdllnk, ha értelmi gyarapodása, világosodása most a nap hevéből, 

majd az cső csöppjéból, most nesztelen nyugalmából, majd hányko
dáS<li[)ó1 szerzi meg, gyUjti össze magának az éleI, az erő, a ferlrl

maradlllltlts fellételeit. De máskép állunk ,I fállal, a fának törzsCvcJ. 
I:nnek inogni ncm szabad; csak ha Ilihar jő, csak ha lIiIlám sujt, szabad 
cnuek idő elől! kidőlnie, összeesnie, de ekkor is csak ugy, ha daczoJt 
az elemek tombolfls.íllal s a kUzdelemben kiláradlla, elgyengulve, legyő
zetve k('llctt IIlt'gadnia Inagát. Igen! mert a :Anak 11011 ideje, hogy 
mcgerőSÖdjék, os.szegyUjtse h:tfennmaradási\nak föltételeit. Igy vagyunk 
a fl:1nOll emberrel. Volt idő - szólunk - növekedni, gyUjleni az eról s 
tnl'gl"<lzödni a lIészekre és viharokra. A felnótt ember ingadozása nem 
gyönyörköd("Snck, hanem szánulolllnak, söt lenézesnek lárgya. Az ifjunál 
k~zU\és az a Illcgcdzöd~sre, a kUzdelcm felvételére; de a felnőtt né! 
I;Ycngcségnck, mcly a Illult idll dfccsérlését igazolja és a kllzdckm 
elöl való kitérésllek jl:1e, Illely a jellclll!1ek hilinyoS&1g!it, fogya tékoss.1gát 
hlzonyitja. Vilgyis röviden fejezve ki az cszl1lét, lIlig az ifjnnál meg
cngl-dhctö az ingadozás, mcrt rá nézve ez mcgpróbáltatás, hogy erős 
ICllnl tanuljon: addig a felnőItől mM erőI, ölIAlIós<'lgot várunk, kOve
tclllnk eljárlisaiban szóban ~ cselekedetben. , 
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.. , "J',k \ ',Ilnak a k..:r,,:s/t":l1y IlIlh'':I1, IIllg IIltlCIHHIU,lI1 
\'\:/11'1\:1 'H: , ,. , , . 

r , r ,,' d, ·,k" klll.lnh.\t.1I C~llll~k éH \'all.~';\)S gundnl;""k. lIug IUJU, 
l' \'. 11101." • 

. ,k." 111'11 kdkll 1;11~lk\J/llIl)k, hogy mimla10k {Ik\:! prúh,\ra lIlIIUlI roSI, , • , 
klj'':k és()k II1hlllal.Hkall1h:gprúh{lIj~k, ilddlg: lIl~g cs,.k elné/.lt: ill. apusl!)1 

IIIITi gyengeseget, il1);ad()1,1~:\t. Oc 11 Illikor dégllck IMtOl1a 111:'1 ilf. 

nhl1 al cr(ilO'UIICSI\:. i. 1t1\:!;l.'dl{lIlcsrc; lI1ikur hiZf)I1Yos voll mtir, hOJ.:Y 

clllh" 11I1'I,'lh..:11 cr{ls II1..:gID"WH.tc~ kelldl \'ollla annak v!ilnia, hllJ.:Y 

lIlIIIden \<lI1!isos c"lmék 6 );onüolaWk, IIl1ndcn élchr.lnyzalok kOlIJU 
a kcrcsl.ény \':I n!i~ c"l.méi, !-:0uuol,ual (og élclmiuyil ,I Icgjohh; ;,kkur 
~/igl)ruan inl l (Ikel: "III' 11'J.!),iillk liibbé ).!J'l'rll/r·h·k, kik /w{)(Jzz/lllk, 
ó ide s I(ll'(/ IlIIjl(/.~slll/k IIlwloI/U;II)'lIak IIkrirmi sulI.' (illa', IIZ ('111m'· 

rt'kl/ek (illII'kst;~(lk dl/III." l: sZllvakhan a/. apostol <lZ lill ,"lIó~~g(jt 

aJ~nIJ,1 tllll!lIlck. flk"'~/e tut vil~ylll1k 117 apostol kor~lI; kCn!Sl.h~lly 

I,IIl,ls, ludomáll)', )iuk klfl'(!el.l:s cs nemC$ IJeld .. jült Sq.~ilség[lnkrc ől 

jdlem fclej)ltí":>l!bcn, dc al emUcriség Jellemele On.'llló:;.~g Ickinteleben 
III~ is 1:\ Ich~t ol\~sni ill apOSlol 11\16,C1. )\\;bklöl bizony<lr,"1 sokan 

1'<ll1nak, kik III. nn~lIüsflg Incgslcl""les6':l'1 csakl1cl1l rajonganak, dc 1I~1I1 

1,ltjnk II I ahol. I'CI,CI,\ \ll"t eS IlIullnk,lI. Nem leSI. II/.ell clcl~lCf{lllCI1, 

1),\ slultll1k riWidcl1 ~I alkalt/lI lIIlal 011. iilltlllóslÍf.! I/u'f.!szcrz/Jsáwk CS1-

ktJlI'irül és dll.'l/sé1!<'irJ/. 

• • • 
Al ,lmillú!ii.il.: mr1!s:/'rzéshll'k /·szk{Jzci fcmlsl.erilll klil:;llk cs 

hc"',k, 3 lIICIII1)"II)c1I awk (I kllh'il!ig!ül. II tcnllesze!· d ... ,nh ... rck!!!I , 
al',lgy '11I1II<lg1lnkh':'l, er/d~1Il cs g()IH I\JI;llvil~gllllkhol sl.!mIlIIZII'lk. Elt.'r! 
,It. hllall<Nlg IIlcg~/~rl,esének esz\((ll.l'I :I kUII'il;l): es 1l11l11;1):lIl1k lII~g -
1~llIerc~. 

fl ICI1ll61l~II1~k n1l1liö 1Mgy:1 IlIIlik najmll-lIaprll lIlClIlUnk cic, 
Ilnll\:IJ.:llkhau Imj.1k clt:k 1\ ICI ("ll ft:jl,ide~ fclh.'ldt:jt; II killsl, heh:I1,~",)k 
~"!I;~k scJ;,I,k ~" l:ri''Ihk nlindellik~t. hogy kiFeJt.se ü!1III:lJ;!ihlln :W III 
erol, IUcly s~llk~,-", n \'lsl.Un t:'h~~):"k elvi~I~~rc, a g)'ihuml'S h\I/.!i:ll,1 
l'" Mclesrc. KörilltUllk hnl1:'ullzik a~ ~mlwrisCJ.: Hlllleg" !Q~'m~ ... Ic~,'ld 
cll örll'l1Cvd. hU/"il,~~ni\"III <'s (·"IlJ.:gc~/hi 1!~II It.'lIyl'Í\"d $ n:lpr':'l-n,tpr:l 
:mil tanil. hogy ",ikél' kdl lIö"cllI,hlk Ilnll lilJ.:ltltk.1t It jü I'S 1>.,1"".-:; 
cll·iSCléiCrt:,;1 klM'rlcsek I\'gyl\zl~rc es Ilsu,'S{'!:Ullk ",~g,'\d/('st!rl'. 
hlll:)' a CMl'kod,'j hnll{III111k CI ne IH)I'I:;'; II1.,k \·<'~k<'pl'n. OIl""IJ.:"ukt>.:1t1 



~.II:)'.I~. ,~fldlll.·~ .'~ l:"mJH11I1,,~ '.l1U;uln.,k, md)'!.'k t'l,'r IIIl'g I'/n 

II.ltlyh.1 1'Il!l"IJ.\ ~ ,'klHlIk h;.JI\JM. h;1 nenl l.llIt'fJUk 1I1~).: /llIlklMk J .... 
1I1'1l~ I"~I II,II~ ~.~ I. hdnl}';b~1 \'~ 11,'111 kt'~/ilJUk dr. Ill:Igllllklll /InIl. 
hu).:}' (1/ l').:}'m.hl riJh.III1\I~ \';\H",,1~h:1II k/h, .... r. \'.1gy: lk. érzellll!.'k ,~ ).:011-

11,,1iI1<1~ 1l\'1I"I.\~1 ,,1,,11 I~ hl/hN ir.ln)'1 IIltjullk éll'Ulnk hajl\J~n;lk. 

A I\'rIIll"-/l'I, ill ,·llIh.,.ri kUh'ilfl).: l\~ nunHl).:Ullk bllll'r6t' t",h:'t .. f.') 
t's/k,I"'1 .u nll.\IIIr.:..~J.! Illl·g:~Il·lI.,tsélll'k, i\ h'rnlt'~Il'1 ~ ,·luh,'""I;\).: "'10:)'

kl,11 ~1I\Jl pl'ld.II\-.II. IlIIbfdlll r .... ll·llt~SI'I\l:Il'~ Jln\h~i\.lI: t's Ilmll.lgUllk. 
hul dll)'llIlIlIl kl'lI lIlIIlIlIIIk 111111111).: lIlIInI t'r/diUl·kl'!. melYl'k rahlJ.:Mli! 

h,ljl;III.~n.l~ .'~ :\]lI,llIlIlIk. J.:)'il/l'kll1f!.' !öCgill'ullnk IUllkal ,I gnlllhll;ltnk,,1 
t'~ \,lgy.t~,II, 1I1\'1)'I'k nl\\l'Il~ l\nt'r/dnnkl'l. sll ,;\(thtJ~k jl'1II'IIIUnk,1 ~ 

b"1UsiIJ,i~ II júh.1II h'11"~ I\n;\IIII 1,1]l1"seink.'I, ,'I(\h.ll;ul.'lslInklll. 

nt' hogy.ln iSnl!.'rtll'ljnk 1111').: a Imut's/dl'l. ill ClIlhc",i1;\gut t\s 
I'IlIlItngllllklll 'f Ll).!)', 11.1 mindl).( lIyih 'U SII'IIl1I1CI, ll1rkt'~zvc. kulatv;l j;\ruuk 
nlind~II(l!l ~S I'1r").:II!;\S. l'l<il t~kl 1I~lkl1l IIll'rnUhlk l'I illok \'i/s).:.~I~s.~hil. 

M~s ~/ti\';II, j.1II111m;\nynl.l1unk kdl llliu,kul rl'Jl(\tl~st'hcu, h:lI~s.111;1I1 ~S 

l'rl'llmt'nYl'tI"l'1l Isnll'rnnllk kt·l1. IIIdyik II IIlt'r~I'S, mdyik l'S:lk 11 ,lis/
l',;. IIIdpk il has/llns 1111\'1'11)', II Ili l~ mSI SllIk~s, n Ill'mcs és nl"ntdCIl 

~rlt'klll? t' \'~ghi\1 \'l'lhl II IIlullk:ll. rag.uld ItWJ.: n swr).:"IItIHI kcr. 
IIh.ll Klj/dits h!tll'illl .I Il·lIn~ Slt nll'l. \'il.~).:.~l ui lIlIIlak jl'lcnst'gdl. ~ldt'l ~S 

dlhHIII.tll:, \'l.~)'(lJJ al t'lIIhl'rl'k k1)1I\ s \'i/~g;\ld 11I\'g sz .. wlik ~~ Il'ul'ik 

IlIthl{1 IIk:'l. dJ.\r.h.nk 1I1I\4tj.\1 l~ 1Ilkn~ 1II,I).:nlll1:lk hld!tst. mit, IIl1t'rl 
l""'kkt'SIIIl'~ 'f ,;. kl'rOI.1 II ft\S/;11 ~s k(ill':>\1 II lllt; 11('111 l1I.htlk hill.!-

1,\s.~I",\I, 111'111 ~1' 1I}'S'Cfils~).:hÖI. 11;111\'111 íln;\11<1 IIIt·l.:gy/lll\o.1l:~I'Ilh/ll, h~rllli 

k~, is t' {,\I<IIIII \iI~gi SIIISO!l S,,)r)!:II(llllllllll. 1,lIlk.ul:ll1:1I1 hll /J.:ilhIllHlI:l1 

IHl'rmj l'I (1IIklkt'd klll.lI!tS.~,,;I .,ts 11'ls~illll' 11I"1',~lIl1l1l1ak llSSl.l'S killl"sdl. 
" / ~l-'.\I,I 11I\'g 1111 .1 IlS/I,1 ~S SI!.'III. h{l~ I'tl'tllhastl. lill :1 s(\t,'1 II:< 

.l~ ~/ l'nws. III'~' k'gYtlllll:\lh:N.I ltd h·hlctlhill. 
n.· 1Iml"~ dl'l-' Sltl'J.:illm:ul. 1II11,·S dt'J.: l·(titl II nmnk.lr.!? Gy,l

~"r,'1I1 t'lrkh!.'1I ,s III.I!!."I ... I s IIllJlhll-tj;lJlr ... t'n\",kllli 10gs/_ NUll":; 1'I1'J.:' 
uh"l ,'S IIlk.dul.ul 1.\1';<;1.1.1 hul .'kIISIIIC!l'I l'I . 1111'.1"/1;1111101 SI!.""'" II .~ \'1·,1,1 
.1 k(I<I)I·ck,·(. 1II.1""kllllk "'''I 1;11'.IS/I,IIi11i1i klm'~l'~ h~II)'.~( u)'illlil~ ld 
... "u~,I. md)'hl"ol, """1 111\'h .1 \·,J.\I-:flll ;1 1I1t',,·I. (ISSIl·I-:Jilj lh.·ll·\I IIU.lIh .... 
~\l-'.",t ~dh\"'~I1. 0l1",.I).:Ullkh\\1 ~l'Il ~!fl'JI"nUl1k nu,,,I,'u "rt;l. h\'K1 
1\". \II,'K\).:I1I1~,1I kll'I,(lM\~. h"g)' .1 1l'rn"'sl\'I'h'~, ,·",h,·, ... I.\I-:''''~ .'S 
l' ... l~"n~!!\'~ s"'r).:.,IoHnlll<ll, '"UII"',\\.II l'S hU/I:""II-:).:'oI il 1I1\'I:'S"'I·rl,,,·I,,·~ 
dJ "!h.,,,,,,,,,~ .• , "I!~"r 1111.\11 111'111 il lII.h,,~ 1 ..... k"l. h,,,,,'''' "-11.11 IIII'!':-
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gytJlÓI.léslink SJ!crim önAIIt;an járunK ('I mindcnhen Ezek 1'fI\"iden az 
Dnáttós!lg mcgszcn:~nck CS1.kOzei, dc lAssuk most annak cllclI!Ii!gen 

• • • 
Az ömJl/ósdgnak sok eflclIsége vall, s clck is mind va!,"Y ,l kill . 

vil:tgh:'l, vagy önmagunkból származn'Lk. Az emberi. rosz akarat sok 
nemes keble! <'5 öm'llló jellemet tett mtlr mnkre e vlh'lgi tl()ld~ulha . 
!.:'Ism n<'zve. Ez fili ut jába elsó sorban a liszta Onflllóságnak is. Mihelyt 
mcgllltja a fOSZ akaral az Cmál1ós,'lgot, azonnal felébred belinc az 
Irigystg érzete, és ha már ö ncm lehel olyan, mint a mAs, ha nem 
emelkedhetik a mAssal egy magaslatra, mindent elkövei, hogy azt a 
mélységbe, önmagához - a sárba rántsa. ~s sajnos, a tapasztalat 
szN;nl sokszor ezélt ér c földön a roSI akamt munkálkodAsa. 

A tudallans;\g sok rombolásnak a forrás.1; ujabb ellensége az 
önMIós.1gnak önmagunkban ~s önmagunkon kivnl, mert, ha mi vagyunk 
tudallanok, az esetben nem lehet szilárd omlllóságunk, mivel nem 
tudjuk, hogy mikor, hol, hogyan, mik~p szóljunk és legyIInk ? Ember
tArsaink tudallansAga pedig önAlIósAgunkban csak kü1önezkMést, avagy 
zsarnoki hatalomra vAgyást lAt azért, a mi~rt mi nem hódolunk li köz
!clfogásnak, a s?'!Intclen változó néphulláIll elóitéleteinek és balhiedel
mének. A tudatlan nem érti, mi az önállósAg s ezM ellene tőr annak . 
Gyarló tulajdons.'tga az embereknek, hogy legtöbbször a világ, a tömeg 
vi\lem~nye utAn haladnak, keresve a mAsok szeretetét és vadászva al 
tlnnepeltetésl. Az ily teUben nincsen önAlIós.'tg, II mit különben a tömeg 
sem kedvel, mert reá nézve az önflllós.'tg egy oly neh~z suly, Inelyet 
nem lehet kcnyOnk, kedvOnk szerint ide-oda dobálni; a tömegnek 
pedig tollszer!l terhek, ingadozó jellemek keltenek, melyek mindallY
nyis70r vele váltakoznak. 

A mAsok utAnzása napi renden van; c miatt sok ember vcszti cl 
ön~l1ósAg:.t; az U1~nzás mcgfoszt saját tcrrnészc.esség!lnktől, mclybw 
gyökerezik On~lIósAgunk erénye. Aki ncm 'udja, hogy őt Islen egy 
hel~re, bizonyos ezél meb'Val6sitAsaért helyezte, és a ki ncm luMa 
ama helyzet elönycit, örOmeit, szenvedéseit és tanulságait onjal':\m 
felhasználni, beiemerOh ,nás helyzetének és sorsának utánt.1s.1b.1 : az 
oly ember rendcscn mInd önmagftban, mind a társadalomban cllensC!-:,C 
az önAlIósftgnak. Ilyell a hillSft~ is, rllcly rendesen mindent feláldoz v!rgy:ti 
lel jcsiléséért, és \t:ghama rabb slOkja meg a esunAsl. a Itizctkedést, II hazu-



101 

dOLisi, és kapaszkodás!. Ezek a leJ.,'szcmheUlmihh clknst.'gei az Oni\lIv.. 

s.~gnak önmagunkban és a \'iI!igb.ll1. 
Jaj az embemek, Idnek nincs gerincze! Gerincz nelkUl ncm 

"'Iltml, ne11l j:\rhal. Ilyen az önál1ós.~g nclknH ember! On!illós.~/.l:ra 

khn\ntok .orekcdni? Ismerjelek meg ól világot és ö1ll1lagatokal, II 
győzzetek Ic annak CllCllsCgcit rajl.l1ok kivUl es önkcb1etckhcn. Mig 
meg nem pTÓb:\lj:\!ok, addig nem wdj:\tok, minő ert"), mino kil1c~ rejlik 
bentlclck. R:ljll. hM, vt,lssetek, faragjMok szivelck dUTVa kiiszikl;\ji\t, 
mig kikenll munkMok alúl kcbktclmck gyern!iut kemeny, g)'cmfll11 
!iszlll kincse: a ti ön:llló jeJlcmctck. Amen. 


