ÁGENDÁK.

A megtört test.
(Karácsonyi)

•

Egy angol ujságiró megkapóan irja le háborus élményét
a nyugati fronton. Élményéből egy mozzanat élesen kiemelkedik. Egy reggel. beszéli, olthatl\t1an kiváncsisága támadt. hogy
az előző éjszakai szurony-roham színhelyét megtekinlse. Még
messze volt a "vérmezőtől", amidőn egy terebélyes tölgyfa
alatt a törzsnek dőlve, emberi tet~met fedezett fel. 20-25 év körüli
lehetett, angol katona. Szemei félig lehunyva, még nedvesek
voltak a könnytől. Úgy látszottak. mintha mondani akartak
volna valamit, valami fájót, végtelen!. Az iró megértette a ha·
lott szemek beszédjét: "Ez az én testem. mely ti érettetek
megtöretik. " Ez a fiataltest felfogja a golyót, hogy ti védve lé·
gyetek. Hogy hazátok épségben maradjon, gyermekeitek lovább
tanulhassanak az iskolában. Összeroppan a vérzivatarban, hogy
ti épségben maradjatok, háboru ban hull el, hogy békességetek
legyen. Ellenség keze terili le, hogy -ti otthon egymás mellé
állva testvérek legyetek: a tűzhely boldogságát, a nap arany
sugarát, a hó fehér csillogását, a karácsony meghitt melegét
élvezhessétek,
Az édes anyaföld, midőn a földmives belehasitja ekéjél,
szintén e szavakat ismételi : "Ez ' az én testem. mely ti érette-

tek meglöretik", hogy munkátok legyen s hogy a munkában
meggyógyuljon a ti fájó, árva lelketek. Itt, lsten kék, szabad
ege alatt érezzétek meg a velem való rokonságai, belém kapaszkodva szilárdan álljatok. "Ez az én testem, mely ti éretletek megtöretik" . hogy hullámzó, fel s letünő életetekben meg-

maradjon a szakadatlan folytonosság. Nemzedékek lelke a rögben fészket verjen.
A magvetö megáll a keskeny földszalag végén , homlokáról letörli a párázó verejtékel, félig lehunyt szemével álma·
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tagon néz a messze ködlő falu felé, háza táját keresi, a lemorzsolt esztendők színhelyét s a kibontakozó jövöt, gyerme-

keit. Színes képeket sző. Az álmokba azonban belehasít a bá.gyadt szervezet fájdalma s ő belelörödöU, sorssal kibékült hangon suttogja! .. Ez az én testem. mely ti érettetek megtöre-.tik".

hogy boldogságotok legyen, hogy v,;JJaitokon a teher könnyebbüljön s lelketekbe a biztonság érzete és megelégedeUség költözzék be.
A garatba hulló buzaszem.

midőn

zúzó malomkövek

közé kerül, megadással hirdeti: "Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik", hogy ünnep-ízű fehér kalácsolok legyen.

hogy áldás kerüljön asztalotokra, égi üzenet a

buzamezőkről.

hogy balzsamot nyerjen éhező testetek és lelketek.
A mester végignéz tanitványain, még ott vannak mind a
tizenkeUen, ünnepélyesek, komolyak, talán egy kissé elszomorodoUak s e figyelmet keltő estvéli csöndben rámutat az előUe
megtört kenyérre, halkan, de hangsullyal mondja: Az én testem. mint a kenyér. megtöretik" , hogya szeretethez utat nyitson, mert a szeretet áldozatából táplálkozik. S ezért van, hogy
oly kevesen próbálnak járni a szeretethez vezető keskeny uton.
Pedig ez az élet egyetlen és jóra-vezérlő utja. Hányszor halad
el az ember melletfe I Hasztalan viszi kezében a lámpást, az

Evangéliumok tiszta világosságát, a sok képet, példát, tapasztalatot s mindezek fele!! a Mester életét. Valami furcsa, á!!örhetetlen hályog borul a bugdácsoló ember szemére. De .egyszer
eljön az orvos, a mindent megpróbáló élet s ő látni fog, mert

látnia kell. Meglátja a szeretet utját. Egy megható elbeszélés
jut eszembe, mely annyira ismerős és általános, mintha velem

vagy veletek történt volna meg. Háromszéki kis faluból világnak indult egy magával nem biró, erőit megfékezni nem tudó
székely legény. Mesébe illő epizódokon megy keresztűl, csak
sárkányok helyett a bósz tenger elszabadult hatalmaival viaskodik. A királyságig küzdi fel magát, eléri álmai csimborásszó-

ját, de boldogságat nem talál. Végül, mint kopou, festeU komédiás, összetörten, félig holtan hazakerül. Anyja sírjához vánszorog, a meglagadotl, megvert asszony végső nyughelyéhez s könynyekbe csukló hangon vallomást tesz. Mintha mondaná: "Látod anyám , a tesi megtöretell, a zabolátlan, duhajkodó ifjú tesi
megtöretell. hogy a megbánó szeretethez utat nyitson, ide ve\Z~ssen" . Majd később az f;:sküvőjén a násznéph ez ekép besz~1 i
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Szeressétek ezt

fi

földet, mert csak ezen lehettek embernyi em-

berek. Magyar ember idegenben, komédiássá válik. S szeressétek egymást, meri Istenen és magatokon kivülsenkitek sincsen.
Mintha egy új tékozló fiú története lenne. Annyira igaz,

annyira emberi. Egyszer mindenkinek meg kell találni a szerelet utját, ha áldozatok árán is ... Jézus szelid szavakban ismétli tanítványainak. a világnak, mindenkinek : "Ez az én lestem. mely ti érettetek megtöretik" . hogy a szeretethez utat
nyitson.

Elesett hősöd. földed. magvetőd. pergő buzaszem. Mestered. mind meghozza az áldozatot a teljesebb. istenibb élethez.
Testvérem. te hol maradtál? Gondolkoztál-e ezen? Szállj ma·
gadba. mielőtt a megtört test örök szimbólumából részesülnél.
E szent karácsony ünnepén békéről és jó akaratról prédikál a
teremtett világ. Vajjon ez csak égi szózat, mely visszhango!

sohasem vehet e földi létben. vagy csak álom? Szállj magadba I
Mit jelentenek számodra e szavak. mit valósitottál
meg belőlük
•
s mire leszel képes s csak azután járulJ az Ur asztalához, mert
csak eképpen lesz értelme és foganatja a szent vendégségnek.

Ámen.

Az én emlékezetemre...

•

•

(Urvecsorei, husvétkor).

Ha valaki búcsúzik .tőlünk. kihez benső baráti kapcsolatok füztek. azt kivánj uk. hogy valami emléi5et. emléktárgyat hagyjon velünk. Fénykép, egy szál virág, egy sor irás emlékköny-

vünkben. egy meleg szó. belénk döbbenő tekintet. kibuggyanó
könny, bármi, csak emlék legyen, egy belöJe visszamaradó valami I Mert emlék nélkül szívszakasztóan nehéz a búcsúzás,
különösen, ha végbúcsúró! van szó, 6röktávozásról, honnan
nincs visszatérés .
Az anya böven omló könnyek között szedi elö angyalálmokba örökre elszenderült kis fiának aranyos szőke fürtjét.
vagy egy kifakult papirlapon idomtalan betükböl összetákolt.
kúsza irását s benne, általa visszaidézi elkötözött gyermekét.
Valami tiugy az életéből az ő emlékezetére.
Az emlék·kivánás és emlék-hagyás egyetemes megnyilalk02:ása az é lö világnak. A virág a rögre hullaQa himporát, h~
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fuI korán letöri 6 kertész, elhervadása előtt szirom-levéllel borítia be a jóságos anyaföldet. Az állat kimulása előtt egy végsőt vonaglik,

mintha ,titkos jelt huzna a harmattól könnyes,

friss szagú gyepbe. A haldokló madár aléltan suhint törött szárnyával. emléket ível bele a kék-tiszta levegőbe. Egyiptom ráráói milliók vére árán gulákat építettek, a római császárok
diadal-kapukat emeltek, Krisztus kenyeret és bort rendelt az

utolsó vacsorán. Az ő emlékezetére ...
Miért az egyszerű jegyeket? Miért nem valami rendkivülit, mely akaratlanúl is életére emlékeztet? Hiszen rövid élete
egyszerüsége mellett is inkább tüneményes. Csodavárások közt

jön a világra, rendkivüli dolgokat cselekszik s rendkivüli mó-

don hal meg. De lalán épen ez eUen liltakozik ulolsó nagy
lénykedésével. A rendkivülil a mindennapi élei dolgaiban lálla
meg s erre akarta rávezetni az emberiséget. Vegyük csak a
szent jegyeket A kenyér testünk fönntartását szolgálja. A min~

dennapi lápláléknak elmaradhalatlan alkoló eleme. Milyen próza inak hangzik, midőn ezt igy egyszerüen kimondjuk. Pedig a
mindennapi kenyér a világtörténelem zengő kerekének egyik

hajló ereje, a világ demokráciának leghalhalósabb eszköze,
hiszen mindenki asztalához eljut s mennél barnább. sósabb a
könnyeklól. annál érlékesebb s lalán édesebb. A mindennapi
kenyér legkézzelfoghalóbb áldás, mi munkánk ulán Islenlól
kijár. A legbeszédesebb jelképe a jónak. Nem hiába mondják
a jó emberre: "olyan mint egy darab kenyér".
A bor a venyige vére. A haiszálgyökerek és a karcsú
szőlőtöke virágzásától szüretig szakadatlanul

szívják, prése·lik

a rög nedvél s a fürlbe hajlják, hogy 011 bogyókba duzzadjon.
Bámulatos a venyige vidámsága, mennyi édességet tud kicsalni

a földböl és a napból akkor, amikor mi olyan csípős keserünek érezzük az életet I Must lesz a sző lőből és a mustból bor,
ha kiforrik. - Istenem mennyien nem érjük el e kort, maradunk. örökre kiforratlanok I - S akiforrással megtísztul. Önmaga hajtja végre ezt a csodálatra méltó• folyamatot.
Mennyi melegség és tartalom van ezekben az egyszerü jegyekben, aHai I Mintha a Mester eképpen magyarázná; "A sz6,

amit szólni születtem: Mindenki-falatja, fekete kenyér". Az
eszme, mi lelkemben keletkezett, mindenki kelyhe. melyböl az
ö rök élet ita16t isszók az emberek. "Az én emlékezetemre."
.,Az én emlékezetemre .. ." Legyetek egyszerüek és nyil•

•
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tak. mint én voltam az utolsó vacsorán. Póz nélküliek, de könyörtelenek az igazság kimondásában s betartásában. Legyen
bálorságolok szemébe vágni az élet Judásainak, ti. akik velem

együtt mártotok a tálba. elárultok engemet s tudakoljátok meg
Pétertől. a lánglelkü. pillanatnyi hangulatok emberétől, hogy
tud·e hű lenni el egészen a keresztfáig? Legyetek erósek és
kitartóak a szenvedésben és kereszthordozásban. vigyázók és
imádkozók a nagy, megpróbáló pillanatokban, megbocsálók a
haláH lihegő gyülőletben I
Nem puszta szólamok ezek, testvéreim . Jézus megalkuvást
nem ismeróen követeli tőlünk. kik ré~zesei kivánunk lenni e

(

szent vendégségnek. Ezek a szavak .. az én emlékezetemre tegyétek." félremagyarázhatatlanul ezt jelentik. Ha haldokló
édes anyád megkér, hogy egy napol szentelj az ő emlékének.
~ri'em csupán azt jelenti. hogy azon a napon gondolj reá. hanem

-hogy légy hasonló hozzá, Cselekedjél úgy, amint ő cselekedett I
Élj úgy, amint ő élt I

A

régi római birodalom idejében a határokon állomásozó

hadvezérek és államférfiak minden évben meglátogatták az
"örök várost" Rómál. Fényes külsőségek között vonultak át
diadalkapuin, körmenetekben végig járták történelmi nevezetességü utcáit, megcsodálták csillogó palotáit s kolosszális arénáját, magukba szívták öntudatos, büszke levegőjét, átérezték a

római polgárság kivételességél. Egy feledhetetlen képet nyertek,
egy emléket mélyen a szívükbe vésve. Nemcsak haza mentek,
de búcsút jártak. S visszatérve szállásukra, minduntalan hallani
vélték az "örök város" intését. kéreimét vagy parancsszavát :
"Az én emlékezetemre .. . " higyjelek, aka rjatok, cselekedjetek I

Testvéreim I felteszem a kérdést, ti, kik körülálljátok ez
asztali, elkészülve jötletek-e ide, vagy csak merő megszokolt-

ságból ? Lelketek milyen ruhába öltözött? Emlékezzetek a
királyi mennyegzöröl szóló pé ldázatra. Volt egy ember, ki nem
öltözött fel méltóképpen a nagy alkalomra. S a király kiutasítolta . Ha kellöképpen elökészültetek, vegyétek magatokhoz e
szent jegyeket s vigyélek el e pillana t han gulatát. érezzétek
meg, mint a római hadvezér, hogy ismétlödö, de rendkivüli élménynek voltatok részesei, érezzétek meg, hogy privilégum
Jézus asztalához járulni. Nem kirótt kötelesség, hanem lelki kivétel, nem közönséges cselekedet, hanem lelki átváltozás . . , az
Ő emlék~zetére . .. Ámen,

•

H!1
•

Szeretve mind a Golgotáig.
(Pünkösli).

Édes anya térd en tartja kis fiát. J övő kuta tó tekintetével
á rta tla n, nagy kék szemébe nez. kérges ujjaival kócos, szőke
hajál szétlurja s mini va lam i mosolygó csodálóI. megha totta n
kérdezi: Drága gyerm ekem, szeretsz-é enge met ? Kibomló lelked fog-e hajlani inló szavamra? Terem-e majd benne hálás
tisztelet, áldozatkészség? Puha bárso ny kezedben benne van-e
az öreg kor megvédése, felsegitése. önzetl en szolgálata? Oh
titkok titka, fenséges ura életemnek! mond . szeretsz-é engem ?
A gyermek szórakozottan néz anyj a szemébf:'. Nem érti
a kérdést. hogy is érten é, messze va n még az élet iskolája,

melynek bús vagy örömteljes tanulsági mindebbe beleavatják
öl. Bá muló tekintetében nincsen válasz, csupán repesö. játékos
jókedv. S az a nyának most ez is E"lég. Ez is sej tet vala mi
szenl bizonyosságol, táplá l né mi hite t s reményt, hogy fiá ból
jó ember lesz. Ne m gondol most a milliónyi rosszra, a nyá t taga dó, züllött fiúkra, k ikrő l a nn yi szomorú je lentést tesz az é le t.
Férj forrón öleli át hit vesé t s mig a letünt idők szép
napjai felrajzana k előtte s a jövő . mint távoli hegyek. ködbe
vész, relteszi az örök. nagy kérdést, melybe n é let kér választ
az éle It ő l : lelkem ne k egy világnál többet érő kincse. szere tsz-é
engemet 7 Nem az ifjúi haj na lo k rózsa-tépő ha ngula táva l. ha ne m sírig tartó igaz h űséggel. Nem a költésze t mese várá ba
képzelt rehér lovag fe lé szálló ábrá ndos szívvel, hane m ráncot
simító, gond ot és terh et osztó va lósággal. A meglorpa nókna k,
eleselteknek kij áró felsegítéssel, tolproállításso l. Az élet rutságába szépet keverő hillel. ösztönzéssel és győzni a ka rássa l 7 .. .
Mond 1 szeretsz-é engemet ?
Jézus péter vállá n nyugta tj a kezét, mélyen a szemé be
nézve szeliden kérdezi: .. Simon I Jóná nak fia , szere tsz-é e ngemet 7" Nem e pilla nat lázas hev ületé ben. hanem a megpróbá lta tások szo morúságába n. Hu llámzó lelked ki fog-e tarta ni melleltem, ha eljön 6. szenvedés ideje? Mindi g közelem ben voltá l :
a m eg dicsőü l és hegyén s a gáncsok sötét vö lgyeiben. Sorsom
ismered, tanításaim ha llottad. példa8dásom megértetted. dorgálá30m s dicséreteim jó névvel velted. Eldobt.d o há lót, lelke-
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ket jöttél halászni. Érzed, tudod úgye-e, milyen iszonyúan nehéz elhivatásod? Mond. szeretsz·é engemet?
Péter habozás nélkül válaszol. Egész jelleme benne vi~

harzik válaszában. Megdönthetetlen bizonyossággal állilja:
Názáreti Jézus, én követlek té~ed I Szeretlek mind a Golgo-

"
láig" . .. S Péter a nagy megpróbáltatások idején, kakas szó
elölt háromszor tagadja meg a Mesterét. Mert, amint vannak
szülöt meg nem becsülö gyermekek, hitszegő, élettársak. úgy
vannak Meslert meglagadó tanítványok. E három csoportba
tartozó ember előtt üres szólam a fogadalom. Olyan valami,
mely előnyöket ad a családi életben, az üzleti világban és ne-

velésben, de kötelességeket nem ró ki, Formaság csupán,
melyet nem kell betartani. Idegenbe induló búcsúzó leány
könnyek között fogadja anyjának, hogy tisztaságát féllön megörzi s lám az elsö alkalommal elbukik. Iskola kapuját illetődve
átlépö fiú esküt tesz a ,muzsák és erények" hajlékának tiszteletben tartására, megbecsülésére. jó-hirnevének terjesztésére.

de fogadását egy-két nap mulva elfelejti s ha csak szerét ejtheli egyenesen letagadja. Megkonfirmáll növendék Isten színe
elölt fogadást tesz, hogy vallásához hű lesz s annak szentségét erényes élete, emberséges cseleItedete által mindhalálig
kész bebizonyilani. S a feh ér liliom-lélek alig, hogy elhagyja
templomot beszennyezödik az élet sarával. Az elsö csábításnál felóldottnak érzi magát, hitehagyott lesz, bünbe hull. A katona esküszik mindenre, ami szent s az első ágyúszólól gyáván megszalad .

Fogadalom I templomokba s üres formaságokba szorított
árva valóság I be számüzettél, be sulytalanná váltál életünkben I
Hová lett a régi, arany-patinás mondás ereje, hatalma, hogy
a szavunk szerzödés ! Pecsétes irás, melynek minden pontja
az utolsó csepp vérig kötelez I ?
Miért emelem ki a kérdést ily hangsulyozoltan? Azért
testvéreim, mert most is egy szent fogadalom illetett pillanatait

éljük át. S e fogadalom elkötelezellségeket ró reánk, Többször
álltunk itt ez asztal körül több kedvesebb lelki elökészülellel
s fogadkozással. hogy életünk multi irányát megváltozlaljuk.

krisztusibb célok felé tereljÜk. Mil valósilottunk meg ebből?
Mennyivel lett könnyebb egymásunk terhe. derűsebb aggodalma,
csilultabb fájdalma, felkaroltabb árvasága 7 Valljuk meg afiai,
hO~Y nagyon kevéssel. Mert nem vettük komoly lelki ügynek
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új élelet vágyó s termeló Cogadalmunk. Úgy cselekedtünK. mint
Péter. S e szent jegyekböl kisugárzó emlékek s krisztusi lelkület mély szomorusággal lelte n szemlélte és kisérle életünk, remélvén igért megjobbulásunkat.

A székely népi élek számtalan babonája közül egy sajá·
tos különös, de mély tartalmu babona jut eszembe. Éjjel .. szeIJemjárás" idején. ' 8 székely ember, hogy ne essék rajta rontás.
vasvillájával egy kört húz maga köré, melynek közepében,
hite szerint, érintetlenül állhat. Együgyü babona, mit rég le
kellett volna vetkőznünk. Szimbólikus jelentősége azonban érdekes és gazdag. A kör a tökéletes, befejezett fogalmat jelképezi. Ha szükül, ha tágúl. megmarad egésznek. Végtelen, önmagába futó vonala kifelé görbül, hogy
nekifeszülten vissza,
verjen minden kivülről jövő támadást. Ugy húzódik körül, hogy
bezárjon és védelmezzen. Szakadásig hűséges maradjon ....

Ilyen a lélek is, ha meghuzza maga körül a .. büv-kört" rontatlan, egész marad . . E büv-kört a Jézus halálára emlékeztető
szent jegyek jelképezik. Aki ezeket magához veszi, aki jézusi
sz"lIemből táplálkozik, az nem éhezik és nem szomjuhozik
meg soha.
Az első pünkösti események győznek meg erről aliai.
Péte: csak most ébred rá fogadalmának elkötelező lényegére,
sulyara. Most érzi át igazán lelkesedő, lázas kijelentését: "Názáreti Jézus, én követlek téged ... Szeretlek mind a Golgotáig l"
Pétert körülövezte a jézusi szellem büv-köre. Nem árthatolt
neki semmi. Harcra kelt és győzött.
.
Vallásod, melyet csak ünnepi köntösben gyakorolsz, templomod, melyet következetes kimaradásokkal. ritkán látogatsz,
Istened, kit csak szükségben keresel, gyakran kérdezi: Hivőm,
gyermekem, szeretsz-é engemet? Mit felelsz erre afiai? Nézz a

lelkedbe I Ha igennel válaszolsz, s minden erőddel igyekszel
m egta~tani f?gadásodat, akkor méltó vendége leszel az Úr
asztalanak. Ugy jöjj, imádkozzunk I .. .
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A megtört kenyér.

•

<Úszi háI68dáskor).
_Van. aki toronynak születik. es V8n, aki remetének,
Ven. aki örlő szájnak. es van, aki csemeg.cnek:
Engem m6jl:n8k vetett ft Magvető,
kenyérnek .. . •

es

Mondja a gépböl kipergö drága buzaszem. Ez egyszerű
szavakban benne van sorsa, rendeltetése s az Isteni gondvi-

selésnek belé lehelt üzenete, mély igazság Ilinyilatkoztatása,
meggyőző tanulság feltárása . Jól

figyeljétek meg testvéreim,

mert e pár szóban sokkal több rejlik, mint amennyit első hal·
lásra sejthettek.
Az édes anyaröld a buzaszemet rögei közé zárja, csirává
melengeti, az ég téli fagy tól fehér hólepellel védi, a nap coalo·
gató csókja s májusi zárporok a reménység színébe öltöztetik,
Iángsugárú nyár arany sárgára érleli, hogy kenyér lehessen.
puha, izeletes kenyér. Szegén yek és gazdagok asztalán élet-

adó falaI. De több ennél: beteljesülés, áldó, isteni üzenet.
Aratáskor az aratók lelke imával és dallal telt, amint a
kalász aranysárga vére sarlójukra csordul. vidám kevekötök
keresztet rakó keze lázban eg s arca pirosra gyúl. Az erdélyi

buzamezök áldása át hangol mindenkit. Az ember méltó akar
lenni az áldoH kenyérhez.
Malom kövek közé került buzaszemet lisztlé őrlik. két
erős kéz tésztává gyurja. tépi. szaggatja. leperi. öreg kovász
megkeleti, izzó kemence ropogós pirosra süti. t:s ő mindezt türelmesen végig szenvedi, mert felismeri hivatását. átérzi a tör-

vényt, hogy: "." kinban kel meg a kenyér embena/atnak."
Adakozó lelkek kenyerü~et megtörik, hogy másokkal meg·
oszthassák. Elküldik a szükötködök kunyhójába vagy az Úr
asztalára, hogy legyen testet tápláló. lelkel rrissítő mennyei eledel.
Legyen fohász. Zsoltár, mely az erdélyi buzamezőkről
lsten véglelen JÓSágának Irónusához száll, hogy megáldotla
határainkat s megszentelte verejtékes munkánkat.
A megtört kenyér legyen összekötő kapccs. Jelképezze a
töretlen. elszakíthatatlan barátságot. testvériséget. S azoknál,

~ik mes nem értésböl, gyülölelböl "kenyértörésre" vitték a 901·

•

j2~
,

.

got, íegyen (eloldó, visszahivó szózat, hogy egymás segítségét
keresve, szeretetét szomjuhozvB, egymás lelkét visszasírva, gaz·

dagok, boldogok legyenek.
A megtört kenyér legyen áldás, A folyó megtörik a gátnál. hogy a lapály t bő vizzel öntse el. a vezérhajtás a csernetén. hogyamellék galyak izmosodva több gyümölcsöt teremje~
nek. S igy a kenyér, hogy mindenkit kielégitsen, mindenkinek

áldása legyen,
Legyen emlékeztető. Afiai I ma a kenyér ünnepén emlékezzünk azokra, kiknek fogyóban van kenyerük, vagy akiknek
'már betevő falatjuk sincsen. S kitágult szemmel, korrogó gyomorral, reménytelenül néznek 8 holnap elé. Beismerem, vannak
olyanok közöttünk, kik mint a mesében szereplő lusta tücsök,
végig muzsikálták a nyarat, kerülték a munkát, de vannak jégverte, nyomorgó e mberek, kiket százszor fosztott ki a kegyet·

len élet, kik tépett szivvel. testükröllemálló ruhával koldusbotra
jutottak. Ezekre emlékezzünk s cselekedjünk a keresztény ember megszánó jóságával.

Egy megkapó történetet szeretnék elmondani, mely az
emlékezés soha el nem muló érzését vés i az emberi lélekbe.

•

A nagy háboru idejéböl származik e történet, mint oly sok
más vidám és szomorú. Két alföldi magyar fiú orosz fogságba
került, A fogság kenyere keserű : Gyakran sóhajtnak hát haza·
felé , S mikor az élet számukra elviselhetetlenné válik, elhatározzák, hogy megszöknek. Nagy kockázatok árán kijutnak a
fogoly táborból. Hetekig nagy erdóségekben kóborolnak. Pásztor
népek tanyáján kapnak némi eledelt. De az üldözők innen is ki·

szoritják, Egy darab kenyérrel a zsebükben kénytelenek a lakatlan.
súrú rengetegeknek vágni. Az őszi dér lehullott. Az éjszakákat
dideregve kinlódják át. A kenyér fogyóban: csupán egy kis
karéj van meg belóle. Erejük lankad, nappal alig haladnak
vala mit. Már-már készek visszatérni. Az egyiket hirtelen láz
önti el. Forró. zakatoló szívvel végig zuhan az avar-fedte, hideg földön. A másik -ápolná. de nincs hatalmában, enyhítené,
de nincs mivel. Alig van egy ökölnyi nagyságu barna kenyere,
ha odaadja, ő is éhen vész. S neki még élnie kell . Családja.
gyermekei vannak otthon, akik várják. A beteg tekintetét elönli
a könyörgés, tisztán látszik, hogy a tá rsa kenyerét sovárgja.
Annyit talá n csak elvárhat tőle, annyi j óságot és önfeláldozást.

hogy ő, aki itt hull el idegenben a kenyér izének álmával szen-

,
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derüljön a halálba . .. De a társa megtartja a kenyeret ... Egye-

düi hazaérkezik ... Évek mulnak. de valahányszor a kenyérből szel, visszaemlékezik a megrázó jelenetre s keserü izt kap

szájában a kenyér. Beismerem, nehéz megosztani különösen az

utolsó falat kenyeret, de ha megoszlod. másabb lesz a meg-

maradt darab ize . .. Mert a kenyér emlékeztet. Életedet példázza.
Ez uraszlali kenyér Jézus élelére emlékeztet. Egy életre.
mely mindent odaadott mások bolclogságáért. Vajjon testvéreim,
amidőn te részese leszel e reá emlékeztető szent jegy nek, ha-

sonló leszel-e hozzá, veszel· e példát töle.
Régóta egy különös gondolat foglalkoztat. Azon

tűnödöm,

hogy vajjon mi történne. ha valamilyen különös csoda folytán

e szent jegy lenne a világon található utolsó darab kenyér. Mi
történne, ha ez lenne az utolsó enyhitö falai? Bizonyára tö·
megestü! özönlenének ide az emberek esdve. könyörögve kér·

nének egy darabkát, hogy kinzó éhségüket csillapitsák. S nagy
hálával távoznának, ha részesülhetnének belőle .
E kenyér azok számára van asztalra téve, kiknek megkinzott lelke a krisztusi evangélium és élet elnyerését áhitozza
s hálával telt, hogy méltóvá lehetett e pillanatra.
Testvérem, ha e lelkek társaságába tartozol. légy részese
e megtört kenyérnek. Ámen.

Kicsoda a gyermek?
(Keresztelési).

.

•

A szűletésben a lelki élet, ami megfoghatatlan, titokzatos.

A fizikai élei is csodálatraméltó s a maga sok rétü megnyilat.
kozásában egyenesen megdöbbentő. De az ös titok a tudorná·
nyos kutatás fejlődésével mindinkább megvilágosodik. Ma a
legegyszerübb ember is, ha őszintén érdekli, könnyen megszerezheti magának az idevonatkozó ismereteket. Az élet az első
moccanástól, fizikai értelemben beszélve. a születés tényéig,

félig nyitott könyvként áll elöttünk s hova-tovább mind több
lapját vágja fel a rohamosan fejlődő tudomány. De nem a lelki

életét. Sőt mondhatjuk, hogy mélyülö tudásunkkal méllyül annak titokzatossága. Csak egy-egy sajátosan nagy pillanatban
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érezzük meg, hogy kicsoda a gyermek, lelki szempontból. Megérzésünk a költészet birodftlmába visz s talán ez az egyetlen
helyes út a révbejutáshoz. Hiszen maga a gyermek. megfoghatatlan lelkével, csupa költészet, az élei költészete. India nagy
fia : Tagore, páratlanul fejezi ki e fenséges gondolatot:

,

. Honnan jöttem, hol szedtél föl engem 7- - kérdezle anyjálóla kisded.
Sirva.nevetve váles7.olt az anya, kebléhez szorítva gyermekéi:
.Szívemben rejt ő ztél. vágyódásam képében. kedvesem. Olt voltál gyermekkorom bábuiban es midőn reggelente megformáltem agyagból istenségem
képmását. léged formáltalak meg ekkor ujra meg ujra.
Házunk istenségének oltérszekrenyében lakoztal. vele együtt; neki hódolva, néked hódoltam én .
Minden reményemben, minden szerelmemben, élelemben és anyám
életében éltél te.
A helhatatlen szellem, ki 011 honunk ben őrködik, emberöltökön ál ringeiolI ez öJében téged.
Amidőn leányságom teljében szivem föltárte szirm nil. Ie voltál ez illal.
amely körüllebegle.
Puha üdeséged az én ifjú tagjaimban virult ki . mini az ég izzó pírja
napkelte előlt.
Mennyország első kedvence. hajnali fény ikerleslvére te. a világ létének folyamán szállottál alá és vP6"lére partot érlél szivemben.
Amikor az arcodba nézek. titkok sejlelme nyűgöz Je. Ie. ki a Mindenséaé
vagy, enyém leltéll
Félelmemben, hogy elveszílhetnélek. szorosan keblemre zárlak. Micsoda
varázslat lelte a világ kincsét az én gyönae karomba 7"

Igen testvérem I a .. varázslatot kell érezned az Isteni
gondviselést, midőn karodon tartod gyermeked. Gőgicsélő hangjában ö üzen. hogy felejtsd a bánatodat, az élet szomorú szimfóniái! s csak erre a hangra figyelj, mely egyszerű. ártikulátIan
s mégis magában hordja a mindenség dallamát. Jálékaiban
részi vevén, szakadj ki az éJel gigászi párviadalából, légy olybá,
mint a gyermek. Építs kocka várat s örülj a pillanatnyi sikernek. Döntsd le az alkotást s ne bánkódj a romok feleU. Légy
olybá, mint a gyermek I Tudj végtelenűl, tiszlán hinni. A kis
gyermek hitét. szülŐjébe vetett hitét nem döntheti meg semmi
földi hatalam, ha olyanná leszel, mint Ö, Istenbe vetett hitedet
nem rázzft meg a mennydörgés, nem ingatja meg a pokol kapuja sem. Este. ágyad vánkosán, ha kikezdnek a gyötrő kétségek munkád és terveid jövője felől, ha úgy látod. hogy álmaid
szetroszl anak, mint színes szappan-buborék s ez szívedet. mint
SZáguldó, vad paripál, a halál-szakadék relé kergeti, rékezd zafl

kalolásál, figyelj egy pillarlalig I A szomszéd szobában piheg,
nyöszörög, bontakozik a jövő, ott alszik gyer~~ked. oU raj~o.
lódik határozatlan. halvány vonalakban

ti

virradat konturJB.

S ha elkövelkezik a reggel, o.oni be hozzá, borulj föléje, álmaiba lehelj szín-tiszta valóságot, földöntuli mosolyába gyöngéd tanácsol s biztatást, mondván: nőjj erőssé, pajtás, hogy
amidőn én elesem. helyembe állj, fegyveremnek légy hordozója,
örökségemnek meglartója, szeretetemnek gyarapitója, hitemnek
megőrzője, emlékeimnek tisztelője! Nőjj naggyá, pajtás. hogy a
viharban szétszórt zsoltárfoszlányaim benned egy szent meló-

diáv,; egyesüljenek I Beszélj I csak beszélj leslvérem I Hangodban benne van az égi üzenet, melynek mélységes titokzatosságál az éleI költészele : gyermeked nyilalkozlalja ki.
Öh áldolI légy csodás költé"el, le szendergő gyermek I
Kivánom, hogy gügyögésedben benne legyen a fülemile bájos
éneke, nevelésedben az ég ragyogása, sirásodban az egészséges élet igenlése, kis kezeid tétova mozdulatai ban az imára
kulcsolódó kezek drága jele. Maradj meg mindig szines költészeInek I
De a költészel hősiességből láplálkozik. Virága csak az
áldozal záporozIa mezőkön nyilik. Élénk emlékezelelemben
van az a Iragikus sorsú magyar költő, ki halhalatlan múvél
leirhatatlan nyomorban szülte, de munkáján a jóság és szépség himpora ragyog. Úgy leli, minI a ~yöngy-kagyló, mely leg-

kinzóbb fájdalmában lermeli ki a drága gyöngyöl.
A mai szülő osztozik a hős sorsában. És csak az legyen
szülö, ki hős tud lenni. Gyáva nép nem érdemel hazát, gyáva

szülö gyermekeI. Az éleI ragyogó költésze IéI Islen elleni vélek
divatos dámák lelkiismeret-könnyitő eszközének odadobni. hogy

lám ök is leljesilellék kölelességükel, szültek egy gyermekeI,
vagy nyomor tanyák pézsma szagú légkörében fogant torz emberi figurákba zülleszleni. Lelki és testi épséggel biró, szabad
levegőjű, a mindennapi kenyeret megleremieni tudó és akaró
hósökre van szükség. Apákra és anyákra, kiknek térdig váslik
a lábuk a nagy hajszában s térden állva is az imádkozás mellé

oda fOgjá k a mu nkál.
Testvérei m, szülők és keresztszülők I A ti hősiességetek

sokkal könnyebb, minI Jézusé. O egyedül á1l011 egy egész világgal szemben, s mégis kitartott a kereszthalálig. Ti úgy
vagytok, mint katonák a fronton. Ha valamelyik megsebesűJ,
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oldalánál küzdő társa sebét bekötözi, ha támadásra, tu~ára

mennek, vele harcol. szívverésnyi távolságra áll tőle. meg a

gondolatát is átveszi, megosztja. Vállvetve, együtt küzdve ere~~

ményt érhettek el. Védjétek, gondozzátok ezt a gyermeket. hIszen a tietek s ez előny. Ne feledjétek azonban. az előnnyel

kötelességek is járnak. De fi hű kötelesség-teljesitésnek sohasem marad el a megjulalmazó eredménye. Az emberieket re-

átok bizom s szentül hiszem, hogy nem hiába. Áldás azonban
Istentől jön. Imádkozzunk tehát hozzá, hogy szülői és kereszt-

szülői kötelességleUesíléselek nyomán e szendergő gyermek
életéből kiviruljon a legszebb hősköltemény I
•

Miért van a gyermek?
Valahányszor keresztelésre készülök, egy nagy kérdésbe ütközöm, mely kemény tusára hivja ki gondolataimat : Miért van
a gyermek? Sulya reám nehezedik, mint Sisilusra a sziklatömb,
hiába görgetem Iéire az utamból, vagy állok ki előle, állandóan
magamon érzem. Furcsa dolog, nemde testvéreim? Ilyen különös harcol vívni valamivel, ami annyira természetes, mini a
testben a vérkeringés, vagy fán a levél. Természetes. de ne-

kem, mint lelkipásztornak s nektek, mint szülőknek, leleIIe lon- '
tos kérdés. Több szempontból. Ma a mikroszkóp korában mindent apróra meg kell vizsgálnunk és meg kell világositanunk.
Nem szabad behódolnunk a téves le!fogásnak, hogy valami,
•
mert természetes, érdektelen és veszélytelen. A levegö termé·
szetes. de mozgásváltozásaiban, alkatrészeiben, földünkhöz s
az élethez való viszonyában roppant érdekes s csak a bacillus termelő képességeire gondolva, nagyon veszélyes. A miértjével tisztába kellett jönnünk, hogy veSZélyeit ellensulyozni, eL
gáncsolni, vagy megsemisíteni tudjuk. S ez nem kis dolog, testvéreim. Egy betegség összejátszó okainak megállapításánál is
a diagnózis miértje a legnehezebb. a receptirás és gyógykezelés ehhez képest gyerekjáték. De miért érdekel mindez minket?
Azért. mert hibás és beteg a gyermekről alkotott egész felfogásunk s ez abból származik, hogy a fenti kérdésre sohasem
adtunk kimeritó választ. Miért van a gyermek 7

