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A szeretet. 
• 

Pál I. Ko,. XIII. 13. 

Minden ember lelke mélyén 011 él egy dal, egy melódia, 
melyel lsten gyujlol1 bennünk s melynek töredékes hangjai jut
nak hozzánk, amikor úgy érezzük, hogy szeretünk. A szeretet 
a boldogság dala és minden ember: költő és miniszter, művész 
és diletláns, világi vagy lelki, férfi vagy nő, egész életében azt 
várja, azért él és azért szenved, hogy ezt a dalt egyszer a 
maga teljes zengésében megismerje. Azért tépik egymást és 
saját magukat az emberek, hogy végül megtalálják a léleknek 
ezl a selymes, simogaló énekét, hogy megszépüljenek általa, 
átlényegüljenek hatására. Mert ami az ibolyának az illat, a pa
csirtának az ének. a sasnak a repülés, az anyának az anya· 
ság, az orvosnak a gyógyítás, az az embernek a szeretet: éleI. 
lényeg, szépség, tartalom. Foszd meg az ibolyát párfőmös illa
tától, apacsirtát dalától, a sast az azur magasságtól, az anyát 
az anyaságtól, az orvosi a gyógyítás lehetőségeitől. az embert 
a szeretettől s mi lesz belőle alia? Csengő érc és pengő cim
balom. Egy fájó, sikoltó, kiszakadt hang valamelyik nyárestvéli, 
lágy muzsikából. Szeretet nélkül olyan lesz a lélek, mint kira
bolt fecskefészek ereszed alal1. Vagy mint egy gazdátlan szoba 
télen, üres, rideg és dermesztő. 

Sokan és sokat irtak a szeretet hatásáról, lényegéről. Köl
tök versbe szedték, festők vászonra vetítették. szobrászok már
ványba vésték. mélyenérzö emberek mártiromságba mentek 
ilIetödötten hatására. De a maga lényegében talán soha senki 
úgy meg nem irtat olyan tisztán, mélyen és klasszikusan ki 
nem fejezte, hogy mi a szeretet. mint Pál aKorintusbeliekhez 
irott levelében. Ebben az egyszerü. szent ódában benne van 
a szeretetnek hÖje. hava, vágya s dús zenéje. Benne van a 
cél s a felmagasztosulás eszméje. A legmagasabb magassÁg 
és legmélyebb mélység, ahová el kell jutnocl, ha igazán sze
retni tudsz vagy szeretni akarsz. Az emberi felmagasztosulás 
ilyen ritka pillanatét rögzíti meg egy orosz iró felejthetetJen re-
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génye: P. Romanov : Az új parancsolatok táblázata. Már a 
puszta cím is sejtet valamit. Itt nem a kő-táblára irt törvények
ről, hanem szívbevésett elkötelezettségekröt van szó. Nem a 
Sinai hegyen nyilatkozik meg eget-földetrázó mennydörgés kö
zepeUe, hanem a lélek titkos. mély zárkáiból tör elö. Summája 
egyszerü, de kategorikus: ·Parancsolom! szeress!... Egy há
zaspár különös álmát beszéli el az iró. Reggelinél ülve. e fele
ség visszagondol az elmult éjszakára s álmának elmondásáha 
kezd ... Ott állott az Úr előtt. ki tőle lelkét kérte. megakarván 
gyözödni, hogyan sáfárkodott a reábizott drága kinccsel. .. A 
lelkem nincsen itt Uram - leleIte ő. Lent hagytam a löldön, 
átadtam egy férfinek, mert nagyon szerettem". Az asszony alig 
lejezte be rövid álmának elmondását, lérjéből kitörtek a cso
dálkozás remegő hangjai. .. Szinte hihetetlen, de én is ugyanezt 
álmodtam. Ott állottam az Úr előtt s ő számon kérte tőlem a 
lelkem. Nem hoztam el Uram - leleItem én - lent hagytam 
az emberek között. Ott maradt a lelkem egy vadvirágban, me
lyet másoknak téptem, a csillagok ragyogásában, midőn má
sokért imádkoztam, az eltiportak mosolyában, kiket lölemeltem. 
Nincs itt a lelkem, szétosztottam az emberek között, hogy apró 
kis bolygó lángokra tépve, megmelegítse rideg életök. Ott hagy
tam a világban, mert nagyon szerettem". 

Sokat beszélünk az önzetlenségről, egymás terhének hor
dozásáról. a helyes munkamegosztásról. Suhogó szó-ostorral 
vágunk végig a társadalmi és osztálykülönbségeken, melyek 
származás és állapot szerint itélik meg az emberI. Hirdetjük az 
egyenlöséget és testvériséget. Irtó háborukat viselünk az igaz
ság jegyében. Oh minek ez a sok dagadó Irázis, kijátszott két
színüség. ismerjük be, hogy magunk sem hiszünk abban, amit 
annyi tűzzel hirdetünk. Mert hiányzik mindannyiunkból egy át
fogó és egyesítő hatalom : a szeretet. Mely nem a kiiskolázolt 
eszmék világában. finom rafinériájában, nem a durva erőszak
ban. hanem az ember ős, ösztönös lelkivilágában született meg. 
Egyszerű alapokon: a nő élete a szeretet csatornáján keresztül 
a férfi életfolyamába sZ8kad, hogy mindketten ezt a mérhetet
len tengert, az életet táplálják. Önmagukon keresztül másokért, 
gyermekeikért. olthonukért, nemzetükér!, az emberiségért élje
nek. Hogy önmagukat szeretve mindenkit szeressenek. Hogy 
önmagukban szeressék a mások szeretetét. 

Ne ertsetek rélre aHai I én itt nem szerelemről beszélek. 
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Nem e nagy viharzó érzés-hullámon felépülő intézményt, a há
zasságot s annak szükségességét boncolom és igazolom. A sze
relem a hangulatok sokszín ü skáláján épül fel. változó, mint 
az ég derülése vagy borulása. Pillanatok alatt izzásba hoz és 
pillanatok alatt megfagyaszt. A szeretel azonban lágyan. de tar
lósan indul, mini az alkonyi szellő, halása nem remegtet. de 
állandó munkára ' sarkal. Alapja a megértés és jóakarat. S mig 
a szerelem, mini egy titkos mécses csak egy imádott lény felé 
világit, addig a szeretet, mint az oltár lángja, mindenki felé egy
formán hullatja az örök világosságot. Mindenkinek, ki feléje 
fordul, egyformán ad a fényből és meleg.égből, És mig a sze
relmet a felviharzó érzés-hullámok az égig korbácsolják, a meg
szokás pedig néha a sárba tiporja, elkoplatja, szintei enné teszi, 
a szeretetet mindez megerősíti, éleszti. Mert az apostol szerint 
mindent tulél a szeretet, mivel a legnagyobb hatalom a uilágon. 

Nem kérem az ékesszólás erejét, mely az angyalok bá
joló elokvenciájával versenyez, sem a démoni hatalmat, mely 
kimozdítja a hegyeket és a lengerekbe szórja, sem a tudást, 
mely behatol az élet legmélyebb és legmagasabb titkaiba, sem 
a bátorságot, me ly a mártir dicsőségét szerzi meg számomra a 
füstölgő máglyán, sem a hitet, sem a reménységet, mely a ha
landó fejére rakja a halhatatlanság koronáját, mindezek helyeit 
adjátok nekem a rongyokba burkolt lélek tiszta szeretetét s én 
meggyőzőm a világot, diadalt aratok felelte. Mert az apostoli 
szeretet által megszépítem annak minden rútsógÓt. 

Igen. testvéreim I a szeretel a legnagyobb élet-szépítő. Ma 
intézmények létesülnek, melyekben tudományos alapon kisimit
ják a ráncos arcot. szögletesre tépik a rakoncátlan egyenetlen
ségben kinövő szemöldököt, eltüntetnek úgynevezett szépség
foltokat, ritmikus tornával kifejlesztik a test rugékonyságát és 
csinosságát, bájt és kecsességet adnak a járásnak, egyszóval 
megszépítenek. De hol van az a kozmetika, mely a szeretet 
megszépítő erejével versenyezhetne? Ott csupán egy vonás 
nyer szebb formál vagy kifejezést, itt az' egész ember, olt leg
többször hiusági kérdés, itt a rejlett szépségek feltárása jut ki
fejezésre, ott felszines, változó eredményt érhetünk el, itt ál
landót, örökértékűt, mert magát a lelkel szépít jük meg és a lé~ 
lek az, ami megelevenít. ami éltet. Figyeld csak meg az utcán 
járó-kelő embereket, nem kell mélyen kutatnod, megismerhe ted 
kinek van &zeretet f\ lelkében. Rá van irva a~ arcára, kirajzo .. 
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lódik 8 tekintetében, kicsendül a szavából, kiérzik kézszorítá
sából. "Szeressélek még ellenségeiteket is I" Mondotta Jézus. 
mert 8 gyülölet elrútít, de a szeretet megszépíli életeteket. Nem 
egy ember életét, hanem mindenkiét. Mert a szeretet lényege 
olyan, mint az ibolya illata. mindenkihez tartozik. 

És ez a megszépító erő az. ami bennünket a teremtés 
koronájává tesz, minden élőlény fölé helyez, Istenhez hasonlóvá 
alakít. Az állatban is van szeretet. Láttam madarat, mely elra
bolt fiókája felelli bánatában a földre szállva, gyötrő kétségbe
esésében a tollát tépte, majd erőtlenül végig vonaglott a gye
pen. mintha ki akarna mulni. Láttam a szülői bánatnak ezt a 
klasszikus példáját beigazolva egy oktalan kis test vergődései
ben. De láttam ugyanennek az állatnak az esetében a színes. 
könnyü feledésI. A vergődő testben napok alalt új életdallamok 
születtek s az én madaram mit sem gondolva vissza, mit sem 
érezve a lezajlolt tragédiábó!. mindentfelejtő énekbe kezdelt. 
Tudom, hogy az oroszlán elpusztul kölykéért s nem tagadom, 
ez nagyon meghal. De mégis kérdezem, mi ez a szeretet ft té
kozló fiut visszaváró. megbocsátó apai szeretethez, vagy egy 
hazáját sirató, bujdosó férfiu szomorú szeretetéhez képest? 
Testvérem, érdemes ezen elgondolkozni. 

Az. apostoli szeretetnek még van egy jellegzetes vonása, 
zajtalan cselekvésekben éli ki magát. Nem olyan ez, mini a 
vadvizek zúgása, hanem mint a folyó hömpölygése, a lassú 
vizét mely mély partot mos. Két fiatal missziónáriusnak az 
élettörténete találóan világítja meg ezt a 'gondolatot. Amerika 
egyik kis városából indult el egy férfi és egy nó, most már férj 
és feleSég, hogy orvosi felkészüHségökkel, az evangélium vigasz
taló üzenetén kivül. gyógyítással is enyhítsenek a mindenféle 
járványnak kiszolgáltatott afrikai vad törzsek szenvedésein. Af
rika pariján elvált az ut juk. Minden különösebb megindultság 
nélkül búcsúztak. A felületes szemlélő azt hihette, hogy ezt a 
két embert nem füzte össze semmi lelki kötelék. Csupán az 
egy lermészetú hivatásérzet, a misszió hozta valamennyire kö
zel egymáshoz. A szemlélő nagyot tévedett. A történet követ
kező része fényesen igazolja ezt. Három évi . távollét után a 
két missziónárius szinte ugyanegy időben megbetegedett. A 
gyilkos láz ágynak döntötte azokal. akik hillel és tudással el
fojtására törekedtek. Az állapota mindkettönek válságosra (or
dult, félni lehetett a szörnyü végtöl, ts akkor két remegő ké~-
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zel irot!. meghitt hangú levél indult utnak s keresztezte egy
mást a hosszú ulon. A (érfiéban ez állott; "Kis vagyonom, me
lyet titokban gyüjtöttem s melynek mindenegyes fillérébe a fe
léd vágyó lelkem leheltem. reád testálom. Gondolom. igy kife. 
jezésre jutfathatom az el nem mondo II szeretetemet". A nő 
levele sokkal rövidebb volt. de meghatóbb: .. Amint tudod. sem. 
mim sincsen, csak a lelkem és az örökre a tied ", 

T estvérem I ez a szeretel. Ez a zajtalan, de örökké mun
káló. sírigtartó vonzalom a gyermekben a szülő iránt, 8 hitves
ben a férj iránt, a polgárban 8 hazája iránt, az emberhen ern
bertestvérei iránI. 

A felolvasolI igék szülőfalum egy öreg akácfáját jullaiják 
eszembe. Valamelyik előrelátó fajsorsosom ültette egy megsza
kadni készülő domboldalba. hogya futó földet vele megkösse. 
Az akácfa gyökere és törzse a hitet jelképezi. a te hitedet. 
mely talajt rögzit számodra viharos életed fuló homokjában s 
keresztsujtolt derekadat kiegyenesíli. az ég felé emeli. Az akácfa 
virágja a szeretet lényegét jelképezi. tOs eljöhet az idő. hogy 
az öreg akácot kidöntik, gyökerét elsorvasztják, anyagán meg· 
osztozkodnak az asztalos. a fa kereskedő. lombját örökre leper· 
zseli a nyár tikkasztó heve. eljöhet az idő. hogy hitedet meg· 
ingat ják s talán gyökerestöl kitépik a fájÓ megpróbálósok. re· 
ménységedet elhervasziják a csüggedések, de a szeretetet, életed 
fájának virágát. belőled ki ne törölheti semmi földi hatalom. Hol 
van a fejsze. mely kivág hat ja lelkedből a fehér fürtös akác· 
virág emlékét? Látjátok feleim. ezért mondja Pál apostol: ,Most 
azért megmamd a hit, remény, szeretet, e három; ezek között 
pedig legnagyobb a szeretet". Mert örökké tartó a szeretet. Ámen . 

Falak és jellemek. 
Nehemiás: IV. 6 és VI. 15-16. 

Jeruzsálem falai körUI szomorú hangokat lenget az alkonyi 
szél, suttogó férHak hangjait a kövek között, orozva bujkál. 
mintha a mult összeomlott, alátemetett lelkeit keresné. A pál~ 
mafák megszaggatott levelei között k!sértet~szerüen suhan ál, 
mint egy ott felejtett, menekülő panasz. Ez a szomorú alkonyi 
idill több, mint egy futó természeti tünemény. Jelképes kifeje· 
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zése II zsidó nép közösségi vágyának és a vágyak végsö ösz
szeroppanásának. Összeomlott falak: összetört remények, zo
kogó esti szél: hazajáró lélek fájdalomból fakadó sirass. "Hiába 
minden erölködés," sohajt egy kömives, amint odébb bandu
kol a templomfalaktól. "Öh pedig, hogy vágy tam vissza, oda. 
hagyván csaláclomal, mindenemet" zokogja tovább, "csakhogy 
megcsökolhessam apáim földjét. magamhoz ölelhessem e szent 
falakat s Isten ' üzenetét hallván, a lelkemet épitsem beléjök". 
Izmos teste megvonaglik a ráomló csalódás alatt, tenyerébe te
meti arcát. hogy mások elől eltakarja nagy megindulásat. Külső 
és belsó ellenségek örló játékában igy tusakodik minda hány : 
vezető és alárendelt, öreg és fialal, kiket a falak ujraépítésére 
engedtek haza a fogságból. Kivülról a lekicsinyló, csipós meg· 
jegyzések fulánkja sebezi. Vértkavaró vagy vérfagyasztó mon
dások özöne zúdul reájok. "Mit müvelmek a nyomorult zsi
dók 7" .. A vagy megelevenítik·e a köveket a porhalmazból, 
holot! azok elégtek." Bárgyu nép, veti oda az ammonita Tóbiás ... 
"bármit építsenek, ha egy róka lép fel reá, összezuzza köveik
nek falá!. " Belülról a tehetetlenség dühe, szégyen érzele tépi 
a lelkükel ... És li , akik hitletek valaha egy ragyogó eszme 
diadalában s ezérl életelek is kockára levélek s azulán csa· 
lódnolok kelIeit, megértilek e helyzetképel ... 

Minden hiába, zúgott át az embereken a lehangoló, titkos 
gondola!. De mégsem ... Az élet löbb, mini egy szomorú szín· 
játék. A legmegrázóbb Iragédiákba is belevegyül valami ko· 
média, a Hamletek is felnevetnek néha, zuhogó zápor han is 
nólére gyujt egy-egy kis madár, nyaratsírató októberi napokon 
is történik szerelemvallomás. világtalan éjszakában is belera
gyog néha egy hulló csillag futó fénye. özvegyi gyászfátyolon 
is átsugárzik néha egy jóságos Istenarc. A ború nem örök, a 
csalódás nem végtelen. A reménytelenség a lélek feszült hur· · 
ján egy töredezet! hang csupán. A romhalmazból is épülnek 
falak, vihartálló bástyák, ha kövek közé hit, emberi akarat és 
összefogás vegyül. Nem a holt anyag, hanem a lélek áldoza
tot hozó maltere, ami egymáshoz köti, összecementezi, fallá 
emeli a romokat. S valahogyan van Testvéreim. az isteni gon
viselés bölcs eltervezése folytán. talán a tizenkettedik órában. de 
megerkezik a megváltó gondolat. Egy barátunk képében. egy 
jóltevönkben, egy tanácsadó nkban. egy vezérférfiuban vagy 
nőben, aki kiment a leveró helyzetből s beindít új, nagy célok felé. 
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Amikor minden elveszettnek látszott, 'az omló kövek kö
zölt megjelent Nehemiás próféta nemes alakja, Szemében mély
séges hittel és az isteni elhivatás tüzes sugaraiva I, hangjában 
a lelkeket felrázó isteni üzenet erejével. Úgy állt a romokon , 
mint a fájó kérdéseket megválaszoló felelet, vagy. mini kiáltó 
parancs, A leigázott zSidóság közösségi lelkének lármafája, 
"Fel kell tartóztatni a romlást, emberek 'a falakra, épitsélek 
{el azokat, veletek van a seregeknek Ura I"' S csodák töllén
tek. A lankadt izmok munkára acélosodtak, az aggodalom re
ménye változott, a zokogó szél simogató fuvallaUá enyhült, a 
könnyek örömbe folytak at és a falak épülni kezdtek. 

A próféta örömmel jegyzi be könyvébe, hogy a fal felé- . 
pült félmagasságban, "mer/ a nép nagy keduuel dolgozék. " Öt
venkét napra rá , a célt elérik és az ellenség vesztes félként, 
önkicsinységének a tudatában visszavonul. meri felismeri . .. hogy 
Is/en/ól ui/e/ett uégbe e munka." 

Életünknek ez a sorsverte és sors áldotta színtere: Erdély 
adta a gondolatot, az alapígét, beszédemnek tárgyál. Mult já
nak és jelenjének egy érdekes arculata: várai szolgáltaUák az 
illusztrációI. Nincs a föld kerekségén talán egyetlen hely sem, 
mely olyan gazdagon megvolna áldva régi várakkal, mint Er
dély. És nincs a földnek talán egyetlen helye sem, ahol olyan 
árvák és elhanyagoltak volnának a várak, mint minálunk. 

Mintha nem is hozzánk tartoznának multi nagy küzdel
meink, dicsőségünk és összeropppanásunk eme szin helyei. 
Mintha az emlékezés is kiszállotI volna bel öl ük, s csak a vad
szólő indája, venyigéje fogná össze az omló falakat. Rókák
nak barlangjává vált a régi hires pince-gádor s sasoknak fész
kévé az ör-bástyák csonka tornya. Ma csak kiránduló helyek, 
legfennebb régészet-történeti szempontból érdekelnek, holotl 
búcsújáró helyek kellene. hogy legyenek, ahová a késői uno
kás zarándokolnak, hogy tiszteletlel adózzanak a mult fenkölt 
szellemének. 

Sokat töprengek sorsuk feletl. Düledezö falaik intö jelként 
merednek felém, egy szomorú igazságot vágnak a szemem közé, 
örhelyen álló ember észreveszed-e, hogy sorsunk a néped sor
sával azonos. Az örök magyar 50rssal. Mert olyan az örök 
magyar jelleme, mint egy várfal. Szilárdsága és állandósága a 
felépítésélól és gondozásától függ. Nem elég csak fundamentu· 
mot vetni s arra falat emelni, azt fenn is kell tartani. A ma-
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ar ember jelleméhez fundamentum van, anyag bőségesen 
~ódik. De a felépítésnél és fenntartásnál végzetes hibákkal 
kell megküzdeni. Osi becsület, tisztaság és erényesség tűz- és 
vinarálló téglát adnak, ft faj vérébe gyökerezett jóság és me
legség, az egyenesség, melyet az adott ~z~ m:gtartás~ húz alá. 
bátorság és szivósság, mind megannyi Istem adomany. De ft 

megváV6zotl idők sodra és az alkalom, kontárokká tetl, sőt le
rombo1óivá, megölóivé aljasitott jellemünk szilárd falainak a ki
épitésénél. Hidd el Testvérem, hogy én lennék a világ legbol
dOgRbb embere. ha ecsetem vidám és derüs szinekbe márthat
nám s daloló jó kedvvel festhetném meg a helyzetképet. Hi
szen ez a kép önarckép is. De a derüs színbe valami gyászos 
árnyalat is vegyül. Ez az ' önmagunk átka. Ez az, amit az omló 
várfalak minduntalan emlékezetembe idéznek. az összeroppanó 
jellem. S ahogyan a várr~~ ~al? rodnak, úgy szaporodnak 
közöttünk az összeroppano Je eme .. Olyan idöben élünk, ami
dőn önös céljainknak rabjai leltünk. Az apró kis előnyök, a 
mindennapi bünök csalit jai közül reánk nevetett a folyton igérő 
élet s mi meggondolatlanul dobtuk önmagunkat a megveszte· 
gető igéret ölelésébe. Nagyon sokszor későre fedeztük fel, hogy 
polipkarokba, fojtó kezekbe kerültünk. Elvetéltük ősi becsüle
tünket, tisztaságunkat, egyenességünkel, ha reánk nevetett egy 
arasznyi elöny. Jellemünkben összeroppantunk s sokszor még 
a megbánás könnyei sem ültek ki szemeinkbe. Olybá leltünk, 
mint egy napkeletnek álló nyitolt sirgödör, melybe a felkelő su
garak még félénken besütnek, de csupán egy pillanatra, hogy 
aztán a sötét halál árnyéka lepje be az úrt mindörökre. 

Feleim, ismerjük be, hogy jellemünkben összeropppanlunk. 
Hiszen a hibáknak beismerése, megvallása és megbánása a 
legbiztosabb alap és anyag a jellemszilárdság helyes felépíté
séhez és fenntartásának biztosításához. 

Nemcsak önmagunk, hanem a hozzánk tartozóink számá
ra is. Igy még alkalom kinálkozna arra, hogy ifjú leányainkat. 
kiket a mindennapi sovány kenyér megkeresése elűzött az egy
szerű, tiszta tűzhely mellől s most idegen városok dugott utcái
ban vagy öröm-tanyáin meggyalázva élnek, visszahozhassuk 
s még anyákká nevelhessük. Hogy fiainkat, kiknek a fokos és 
a bicska jelenti az ősi virtust. a csörgő bilincstől megmentsük. 
Hogy hit- és rajsorsosainkal, akik elhajoltak, elpártoltak mi tő
lünk, felvilágosítsuk s önmagunk'hoz visszamelengessük. JSY 

• 
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még alkalom adódik, hogy a romok helyén új jellem-Calakat 
huzzunk fel. Jól jegyezzük meg azonban, nekünk nem sza
bad a romok fölé építenünk. EI kell, hogy lakariisuk a régi 
törmelékeI. le kell mondanunk a jellem latarozásáról , foldozga
lásáról. Új anyagol, új szivet és új lelket kell belevinnünk a 
munkába. S ezt csak közös munkával, a Biblia szavai szerint 
"jó kedvvel" lehel elérni. 

• • • 
Multi életünknek van egy végzetes hibája. a tulzoU egyé

niesség. "A kaparj kurla és neked is lesz" közmondás és más 
jelszavak helytelen értelmezése és megélése vérünkké vált. Rit
kán tekinleUünk át szűkös kis udvarunk kerílésén s akkor is 
inkább érdekell, jobban lekölött a szomszédunk szennyes ruhája 
vagy rendezetlen házB tája, mint elsülyedt sors-szekeréneK a 
kiemelése, előrelolása. Ha gazdag voll, gazdagságáéri irigyellük, 
ha szegény volt, szegénységéérl lenéztük. Környezetünktől, mul· 
lunklól nem igen lanullunk. Pedig mi vagyunk az egyellen nép, 
amelynek lelki adottságai, hagyományos szokásai szinte előre
elrendellek a közösségi élelre. De a "kalákák," az egymás 
megsegitésének ragyogó eszméje, a buzakereszteket nem kisér
lék be az élelbe, larlók Celelli őszi hangulaIIá, öszi bánaIIá 
oszlollak. Az aposlol inlése, hogy egymás lerhél hordozzuk és 
úgy legyünk Krisztus tanitványai, vasárnapi szószéki üzenet ma
rad csupán. Hiába hiUük és hirdeUük, hogya Biblia ígéi éle
tünknek zsinórmértékei. 

Igy vollunk az éleUel és igy vallunk a jellem kiépítésé
vel. Pedig erdélyi embernek könnyü lett volna leckét venni, 
ha máshonnan nem, a kertje végéhez lenyúló erdőtöl. A fát 
az erdő neveli deli magasra. Egymagában elbokrosodik, a min
den oldalról jövő támadásra éggal védi magát köröskörü!. Azu
lán meg egyedül állva, hacsak sziklán nem nőU, el bizakodik, 
szélterpeszkedik. Törzsét ágas-bogas forradások teszik csuffé. 

De a kÖZÖSSégben, az erdőben egyenesen nő, sima törzs
zsel az ég felé, ei nap felé, Isten felé. Jellemnevelésünket az 
egyedülálló Ca élelére minlázluk. S igy lenünk Célig kiépül! 
emberek, kik az első megpróbáltatásnál, az első csalódás nál 
elbuktunk és elpusztultunk, mint a hálóba került oroszlán. Mert 
nem jött a kiszabaditó parányi segilség, hogy rahságunk köte
Iéi elvágja. 
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Hat esztendővel ezelőtt a Kaliforniához tartozó KataHna 
szigetén jártam. Az egész sziget egy gazdag rágógumi gyárose. 
A sziget közepén a tulajdonos egy hatalmas múzeumot építte
tett t!gy amerikai észjárást jellemző leleményes gondolat szá
mára. Ez a gondolat nagyon megfogott akkor s azóla is állan
dóan kisért. S mondhatom, hogy balsejtelmeimnek gyakran lett 
melegágya. A múzeum tágas csarnokaiban most irják, jobban 
mondva, most alkotják meg az észak-amerikai államokban 
kipusztuló félben lévő indiánok történetét. Most szedik Össze a 
sivatag sárga homokjában aranyat kereső, kalandor indiánok. 
a barlangokba huzódó menekülő asszonyok és gyermekek 
elszórt csontjait s állitják össze a törzsek és korok szerinti in
dián törlénetet. Egy gazdag milliomos jóvoltából. A fehér faj 
csaknem kipuszlílotta s most egy kegyes szivü fehér ember 
múzeumba vonultatja őket, hogy a jövőnek átadja. Ki tudja 
mi célból? Uri passzióból, vagy örök tanulság ul ? Ou, hely
ben a mi apró, széthulló életünkre gondoltam s nem tudtam 
visszafojtani könnyeimet. Arra gondoltam, hogy nálunk nem 
mindég szülö a szülö, nem mindég gyermek a gyermek és rit
kán testvér a testvér. Egyénies életünk forgó szelének porfel
lege elfedi szemünk elől az egyetemes vihart. Lelkünkbe nem 
hatol be a közösségi élet ezer fájdalmából kiömlő kiáltás és 
nagy veszedelem idején nem érezzük a közösségi hátteret, 
mely megvédjen bennünket. Ha az életünk és jellemünk fel 
nem szívódik a minden-magyar-élet égetö kérdéseibe és megol
dásaiba, egyénenkint felégünk és kilobbanunk, mint ft mécs
fény a viharos estén. S talán egyszer akad egy leleményes bö 
pénzű ember, ki összeszedeti szétszórt csontjainkat s a múzeum 
csarnokába felirat ja, hogy élt egyszer egy nép sok, széthulló 
akarattal. egyénies célokkal, történeti hivatására nem volt méltó, 
csupán muzeális értéke van. 

Testvéreim, ez sötét prófécia, de a való, mindennapi 
élet-tapasztalat sugalmazza. Közöttünk is támadtak próféták, 
korholtak, biztattak, de szavuk kiáltó szó maradt. Süket fülekre 
talált, elérkezett a tizenkettedik óra. Cselekednünk kell "jó ked
vel." azaz egyakarattal, ki kell építenünk a szilárd jellelemfa
lakat s akkor munkánkon lesz az lsten áldása. 

A repülö gépnek két szárnyra van szüksége, hogy fölfelé 
emelkedhessék s hogy önmagát fenntarthassa. Testvérem. neked 
is két szárnyat adott az lsten : a közösségi erőt és hitedet. Az 
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első rendelkezésedre áll a vériség kapcsán, a masodik beléd 
ömlik a te drága unitárius vallásodon keresztül. Nehemiás pró
féta és az építő zsidók erre a két hatalomra támaszkodtak és 
csodákat müveltek. Most tőled függ, hogy ezeket önmagad és 
sors-testvéreid javára használod-e fel vagyeltékozolod. Ámen. 

A cselekvő vallásosság. 
(Pünkösli.) 

Alapíge: MI. XXVIII. 19 . .. Elmenvén azért legye
lek lanilványokká minden népet ... ~ 

Nagy ünnepeink közül pünköst a legelfelejtellebb. a leg· 
árvább. Olyanná leli, mint egy megrabolt királyleány. kinek él
ményt nyujtó megjelenéséból hiányzik minden külső diszítés, 
dekoráció. Karácsonya maga apró megható mozzanataival, 
költészetével, csillogó fáival, utcát-járó, éneklő gyermekseregé
vel ; husvét piros tojást váró és kereső kicsinyeivel, a sok ked
ves. bájos legendáival, úgy köszönt reánk, mint az álmok gyö
nyörü világa, mint a sovárgoU boldogság élő valósága. Legen
déival úgy jön, mini valami mennyei hadsereg, melyet nagy 
előkészülelekkel, üdvrivalgásokkal, mámoros örömmel várunk 
és üdvözlünk. Pünköst: árva királyleány szerényen, lehajtott 
fóvel közeledik felénk, mint egy közömbösen várt vendég. kit, 
ha jön, talán jó szívvel látunk, de, kit meghalva, előkészülve 
nem várunk. Csupán az Úristen, szánalomból avagy Corró sze· 
reieiből díszíti körül pünköstöt az erdők és rétek virágival, Ű 
harangozza be jöttét a hóvirág és kankalin millió kis harang
jával, O adja tudtul a világnak a mocsári g6!yahirrel. Meri neki 
gondja van minden elfelejtett lényre és jelenségre. 

Pünköst nem felelős elhanyagolt, árva sorsáérl, mi vagyunk 
a Celelősek, mi, magunkat keresztényeknek valló emberek. Mi, 
akik úgy készülünk erre a fenSéges, szent ünnepre, mint akik 
már kifáradtak a megelőző ünneplésektől, mint, akik unják a 
dolgot, de remélik, hogy alkalmasint valahogyan túlesnek rajta. 
És a sors felelős testvéreim I Az irónikus, cinikus sors, mely 
minden rövid ideig tartó, muló dolgot "pünkösli királyság"-nak 



68 

nevez. Mintha pünköstnek egyetlen jelentŐsége abban fejezöd. 
nék ki. hogy felragyogjon, mint valami hazafelé mutató csillag 
s azlán aláhulljon az égröJ. magára hagyva a vándor felcsigá. 
zoU lelkél. Mintha pünköst a mi életünkben a hableányok. vagy 
a csoda szarvas regéje lenne. Egy ide tévedt kósza szellő 
kósza gondola t. mely ellebben a va lóság megjelenésére. ~ 
álom·kirá lyság. melynek a va ló élethez semmi köze. vagy na. 
gyon kevés köze lehel. 

Pedig pünköst nem a felvillódzó tünemények. tovatünö 
.. kirá lyságok"·nak az ünnepe. ellenkezöleg. az örökké tartó. 
folyton müködö. szakadatlanul fejlödö és fölfelé segítö isteni 
lélek kiöntésének az emlékünnepe. Mint a cselekvésre ösztön· 
zésnek, tűzre, munkára lobbanásnak, az örök egyakarásnak az 
emlékünnepe. És végül az igéret bevá ltásának az emlékünnepe. 

A fentvázolt gondolatra Jézus életében. a Bibliában meg· 
örökítelt eseményekben keresem a magyarázatol. Jézus. a gyer· 
mek sok reményt és á lmot hozolt magával. Mint férfi. tengernyi 
megpróbá lta táson ment keresztül. mignem. mint hös. a lelki 
nagyság höse. megdicsöült a nagypénteki ha lá lban. Mártirom· 
ságának fensége. ha tásának értelme a husvéti gyözelemben. de 
mindenekfelelt az elsö pünkösti események megnyilatkozásá· 
ban igazolódolt be. Az igéret te~esítésében és a tanitvánnyá· 
levés felismerésében. Pünköst nélkül Jézus egy világ·nagyság. 
egy egyéni hös maradt volna csupán. kit megbámulnak s az· 
tán elfelej tenek az emberek. kinek neve csak a múzeumokba. 
vagy a könyvtárakba vonul be. de az életbe nem. Mondjuk ki 
nyiltan testvéreim I lsten lelkétöl átita tolt tanitványok nélkül 
Jézus élete és munkássága egy szép emlék maradt volna és 
nem egy örök példaadás. Egy befejezetlen. csonka toronyhoz 
leU volna hasonló. Egy toronyhoz. mely méreteiben klasszikus. 
megdöbbentöen nagy és impozáns. de befejezetlen. Az elsö 
pünkÖSli ese mények. 8 tanitvánnyá.levés felismerése. a "báto· 
ritó szent lélek kiöntése" teUék rá a ragyogó tetözetet. a csil· 
togó koronál. 

Vigyük á t ezt a képet az egyetemes életre. Életünk ka rá· 
csonyában, az "idök teljében " megszületik a gyermek. a meg
váltó gondota l s boldogságo t á raszt maga körül. De egyuUal 
temérdek sejtést. aggódást. reményt és vágyat támaszt bennünk. 
Remegve, meghatva kérdezzük önmagunkt61 vagy másoktól. 
vajjon mi lesz " sorsa? ( telünk husvéijára férfivá érik az ifjú. 
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márlirrá avatódik a férfi, megviJágosu) a bölcsek; szentek, iga
zak halála. Közérthetővé válik a gondolat. hogy minden tiszta , 
becsületes, igaz élet győz a sír fele U, eröt vesz a halálon. De 
pűnköstkor igazolódik be minden. Pünköstkor igazolódik be a 
legrényesebben, a legtisztábban, hogy a bölcsek, szentek élele 
nem volt hiábavaló, hogy példájuk hat, gyújt és terjed. mint a 
szél által élesztett erdő tüze. Hogy az utódok átveszik az elö
dök érdemes életét, szélesítik a megkezdett utat, mélyítik, szé
pílik, megélik a megfogant gondolatol. ~s ez az egész folyamai 
tovább halad, tovább hömpölyög, amint nemzedékek nemze
dékek nyomába lépnek, századok letünt századok helyét rog
lalják el. Mert az lsten lelke szakadatlanul müködik a szép. 
nemes és jó érdekében. Nem a ki-ki robbanó világkatasztró
fák utján, vagy társadalmi ~összeroppanások által akarja Isten 
az életet és az embert szebbé. jobbá és boldogabbá tenni, ha
nem az örökké munkáló lélek hatása által. A világot elpuszlílÓ 
özönvizek, ahol elpusztul a gonosz s megmarad a jó, a mult 
meséi. És nem is eredményezhelnek megváItást, mig az ember 
emberi adottságokkal rendelkezik. Hiszen a legjobb emberben 
is van rosszra való hajlam, a legtisztább szándék is megléved· 
hel. S becsületes embernek is vannak és lesznek züllött utódai. 
A megváItás utját más valamiben kell keresnünk. Nem is külsó 
erőszak halásából eredő kényszeregyezségben, hanem a lélek 
belső munkájában, a tanitvánnyá 'evésben. Itt jul kifejezésre a 
felolvasott alapigénk mély meglátásokkalteIt igazsága: "Elmen
vén azért tegyetek tanitoányokká minden népet..... S örök 
időkre szóló jelentősége marad az első pűnköstnek, hogy a la· 
nitványok megértelték s megélték ezt a fennséges testamentu· 
mot. Úgy ömlött át rajtuk, mini "sebes szélnek zúgása", úgy 
forrósította át a lelküket, mint valami "kétágú tüzes nyelv", 

• • • 
.. Elmenvén azért tegyetek tanitványokká minden népet.. ... 

Mélyről jövő szavak. atavisztikus megérzéssel. Keressetek tanit· 
ványokat. mert ,a puszta szó erőtelen. ha vi~szhangot nem ver 
a mások lelkében. Keressetek tanitványokat. hogyha ti kidöUök 
ti sarbóI, legyen aki helyetekbe álljon. harcoljon a kibontott 
zászló alatt, a kimondott igazságért. Nézzétek. a szülö utódot 
nevel, hogy legyen, aki befejezze a vályog házat. hogy legyen, 
aki megvásárolja a szomszéd áruba bocsájtott keskeny földjét, 
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aki visszaverekedje a hanyatlásnak induló családi nevet, mul
tat. aki tovább álmodja a terveket és álmokat. 

Keressetek tanítványokat, de ne kényelembe helyezkedve. 
várakozással, hanem szakadatlan buzgó cselekvés által. Ne 
kerhetett kézzel. hanem odaadá, szorgos munkával. ne~- szem
lélódéssel, hanem kulalással. Menjelek, folyion cselekedjelek, 
vigyelek békességet a házak lakóinak és hagyjatok oU szere
tetel. Ne küldjétek, vigyétek 8Z evangéliumal, a puszta szó vagy 
ez irás lehull a lélek táblájáról, de a személyes érintkezés 
örökre nyomot hagy ott. Menjetek, személyesen vigyétek a vi
gaszlaló, bálorító szenl lelkel, "én példái adlam nekiek, hogy 
miképpen cselekedjetek". Az élet egy szent folytonosság s csak 
az érdemes 8Z élet teljességére. aki cselekszi, megéli az ö val
lását. Az egyik lelkész barálom irja le az alábbi kis lörlénelel, 
amely hitem szerint világosságot vet mondanivalóimra. Egyszer 
egy sulyosan szenvedő beteget látogatott meg, ki ezekkel a SZ8-

vakkal fogadla: "Hiszem, hogy az Isten j6, mert ön eljött hoz
zám". Vajjon egy pár vigasztaló sor megtette volna-e ezt a 
hatást? Vagy álljon itt egy világhirű irón ak 8Z esete. kit rossz 
hajlama bűnre hajtott, kit kipellengérezni akarván, utcai cső
dület gunyos kacagása és szilka között kisértek a börtönbe. 
Amidőn a szerencsétlen ember azt hitte, hogy az egész világ 
ellene fordult s megszeretné kövezni őt, egy barátja mély ro
konszenvvel emelte meg a kalapját előtte. Az iró vallomásai
ban ezl a megjegyzést teszi: "Kevesebb dologért, mint ez, már 
jutottak mennybe u. Az iró teljesen megváItozoU a börtönben. 
Lelki átalakulásához nagy köze volt annak a rokonszenves kö· 
szöntésnek. Tanitványává lett egy elröppenő személyes hatás
nak. Ez a tit'ka Jézus mondásának, amidőn ö tanitványait ta
nainak személyes terjesztésére serkenti. 

"Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet .. " 
Mert soha sem volt ily nagy szüksége a világnak a helyes 
élet. meg.ismerésére, fi boldogságra, a könyörület és megbocsá
tam tudas elsajátítására, lsten felfedezésére. Sok a farizeus, ki 
olyan, mint a festett koporsó, kivül fényes, de belül rothadás
sal tell . És kevés az őszinte, búnét megvalló, megtérni vágyó 
publikánus. T úJ tág és mély a serpenyő, melyben Mammon
nak, gögnek. nyers erőszaknak, gazdagságnak áldoznak az em
berek, tul szűk és sekélyes, melyben Istennek adóznak. Most 
időszerQ az evangélium hirQetése, amikor e beteg, lázas élet 
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gyógyításra vár. Most időszerű a minden-lélek mécsfényének 
a Jángragyújlása, amikor legnagyobb a sötétség. Most van szük
ség a bátorságra. amikor annyira gyöngék az emberek. 

"Elmenvén azért tegyelek tanítványokká minden népet ... " 
Adjatok példát. hogy minden ember aszerint éljen, hogy ta
nítvánnyá legyen. Ne szóval, hanem cselekedetben. Éljétek 
meg a ti vallásosságotokaI. I:::s ezt folyton ismételjétek, gyako
roljátok. Mert a kijátszott hegedü szebben szól, a használt ha
rang szebben harangoz, a kimélyült szív melegebben dobo.ll. 
a ki sulykolt lélek önzetlenebbül gondolkozik. Szüksége van a 
világnak az örökös példaadásra, mert szükSége van az emlé
keztetésre. És szüksége van az igazság folytonosan szem előtt 
való tartására. Az ember feleit, a korok felejtenek a sulyos 
kötelességekel minduntalan fel kell lárni előttük. Mindannyiunk 
elő It ismeretes a perzsa király esete. ki egy szolgát tartott ma
gánál csak azért. hogyagörögökre emlékeztesse. A nagy tar
tozásra. mivel hite szerint. adós maradt e maroknyi, elszánt 
népnek, mely fényes győzelmekel aralolt felette. Szolgál lartoll. 
hogy emlékeztesse a visszafizetésre. Jézus elküldötte tanítvá
ványail. hogy a világol szakadatlanul emlékeztessék az Iste
nes életre. 

A világol. Az alapígénk szerint minden népet. Ne nézzék. 
tehát, hogy valaki görög vagy római. zsidó vagy barbár. úr 
vagy rabszolga, dúsgazdag vagy nyomorult, katona vagy polgár. 
Mindenkit egyformán tanítvánnyá kell tenni. Minden ember 
egyformán lörekszik a boldogságra, a kibékülésre. Minden 
embernek egyformán szüksége van az evangéliumra. Em
lékezzünk csak vissza Jézusnak egy idevaló mondására. 
Egyik legszebb példázatában, a magvetőről szóló ban mondja, 
"A szántó föld a világ .... A munkatér a minden-lélek mezeje. 
Itt kell mélyre hasilani, ide kell bele plántálni Islenországának 
mustármagját. 

Mindezt a lélek erejével. Annak a léleknek az erejével. 
mely az első pünköst napján nyilatkozott meg s azóta szaka
datlanul munkálkodik. Mely kitermelte a világ legbátrabb hő
seit, legelszántabb márlirjait, legmélyebb tudósait, legzseniáli
sabb müvészeit, legtisztább szentjeit, legvigasztalóbb igéretét és 
örömüzenetét. Annak a léleknek az ereje által, mely igyekszik 
kiemelni minden nemzetnek a lelki nagyságát, történelmi je
lentösSégét, jó tulajdonságait, mely egyesíteni akarja, a neme$ 
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nemzeti versenyek felett, az embert s az emberben az isteni 
vonásokat. Vajjon lehel-e pünköst a suhanó hangulatok em
lékünnepe ezzel a hatalmas jelképes tartalommal? Bizonyára 
nem, afiei I S ha végkép azzá sülyed. vele alámerül a mi jö
vendó boldogságunk. Más élethez kell kezdenünk. más pün
kösti elgondoIásstl 1, amig még nem késő. Ámen . 

• 

Kiben az Isten győzött. .... 

Alapíge: Mózes l. K. XXXII. 24-30. 

Az ótestamentomi pátriárchák között Jákób a legérdeke
sebb és a legrokonszenvesebb. Lényében sok van az örök em
beri vonásból. Jelleme a nagy. éles ellentétek szintéziséból áll : 
a testvér megcsalása. az apa kijátszása és könnyeket fakasztó 
mély Isten-érzés keverednek össze benne. A jellemvonások ke
veredése szerves és egymást kiegészítő. Nem a vaktörlénés já
tékának eredményéból folyik. mint a forgó kaleidószkop tarka 
papirszeletjeinek pillanatnyilag kialakuló képe. hanem a lelki 
alkat szervesen és logikusan egymásba kapcsolódó láncszemei
ból. Ha egyet is kiszakitasz e láncszemekból. Jákób jellemét 
csorbitottnak. hiányosnak látod. A fény- és árny-oldal. a kivá
lóság és fogyatékosság, a szilárdság és puhaság, a bölcsesség 
és együgyüség, a bátorság és meghunyászkodás mind hozzá 
tartozik. Lelkének velejárója. Igy mutatom be tehát ót. az ókori 
világ örök-ember tipusá~ igy idézem a lelkét vallásos élményé
nek fehér hegyormán. amikor szemtől-szembe találkozik s tu
sára kel Istennel. 

A küzdőtér a Jabbok réve. JÖjjünk tisztába a hely jelen
tÖségével. A Jordán nem csak a síkságot, hanem Jákób életél 
is két részre szeli. A tulsó parthoz gyermekkorának emlékei 
rüzödnek, a gondtalan gyermekálmok. a játékos, pajkos évek, 
a serdülö kamasz kor és a nagy cSAládi tragédia. Ézsau meg
csalása a pá rolgó tál lencsével, a vak apa lélektelen kijátszása. 
Aztán a riadt menekülés. Okos és bölcs beosztással, hangya 

• 1936 aUi. 19·élllarloll Dicio-i-dics6szentmárlonllelkészköti konfetenciá rlll . 
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szorgalmu munkával s hogy úgy mondjuk. jó üzleti érzékkel 
Jákób hatalmas vagyonra telt szert rokonánál, Lábánnál. Nem 
fájhatoU tehát az elvesztett örökség, a furfanggal megszerzeU 
elsőszülöttségi jog színes álomszerü szétfoszlása és az' ébre~ 
dés keserü szájíze. Nem I Jákób mindezt busásan visszakapta, 
szerezte. Jákób kibékült a világgal. De nem békült ki a meg· 
bántotl, becsapott testvérrel, a tisztes szülői hajlékkal, a mult
tal . .. Vezeklő, remegö szívvel tehát hazaindul ... Jön az egész 
háza népével és minden felkelhelá vagyonával. Hozza minde
nét, hogy ajándékkal, vagy bármily módon kiengesztelje a ha
ragos Ézsaut s a megsértet! multat. Jabbok révéhez érkezik, 
Nem tudni, hogy az emlékek társulása kapcsán-e, vagy milyen 
indító okból. de rádöbben egy megrendítő valóságra. Ráesz
mél lelki nyugtalanságának legfőbb okozójára, arra a tényre, 
hogy mindenek előtl és feletl nem békült ki Istennel. Mint egy 
filmen, pereg szemei előtl a mult. Éles vonalakban bontakozik 
ki a menekülésének minden mozzanata. Világosan emlékszik, 
hogyne emlékeznék, bőven omló könnyeire, hangos zokogására. 
amidőn a pusztában tevéjének lába nyomát éhesen üvöltő hié
nák kisérlék, a halál szele csapta körül s végtelen árvaságá
ban arra gondolt, hogy bizonyára lsten is elhagyta ót. Emlék
szik, hogy a tál lencse kisértó képe ott vibrált, táncolt a sze
mei előtt, forró könnyei azt el nem mosták, sőt szinte érré da
gasztották, hogy sodró hullámaiba halálát lelje ó. Újra meg 
újra' átéli ezeket a megrázó pillanatokat, mind tudatosabbá vá
lik benne a gondolat, hogy nincs kibékülve Istennel. A folt ott 
van a lelkén. Igaz ugyan, hogy Béthelnél vigasztalódást ny~rt 
Tóle, de azután, ahogyan Lábánnál elhelyezkedett, mindent
eltemetó szomjuslÍggal dobta bele magát a meggazdagodásba 
s szörnyen megfeledkezet! rendezetlen lelki dolgairól s Istenről. 
Ideje hát most, mielőtt átlépi a folyót a hazatérő, megbékülést 
sovárgó férfi vágyával valahogyan, akárhogyan belekapaszkodni 
az Urisienbe, földre omolva kérni, könyörögni, vagy lusára kelni 
vele, de minden áron kibékülni. Magára akar maradni a nagy 
leszámolás pillanatában. Háza népét és barmait átküldi a folyón. 

És az lsten jön a leszálló atkonyatban. Mint egy idegen 
férfi, lényében sok van a kihivásból, tekintete mintha azt su· 
gározná .. kibékülési csak nagy harcok, idegőrlő tusák utá~ nyer
hel az ember." S Jákób lusára kel vele, mert szörnyen rá 
y&n szorulvfl a kihékülésre, 
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Az ótestamenlomi naiv Isten-hit elképzelése. a leirás le. 
gendás együgyüsége ne zavarja e ritka vallásos élmény fen-
ségességél. Kor-ismeretünk és tanulmányaink alapján egészen , 
természetesnek látszik, ez a megfestés egy törzsnek vagy kor-
nak az Istene. amely a világmindenséget egy hegy·koszoruzta 
folyó-menti, keskeny völgyre szükiti le. ahol lejátszódik, meg
szakad vagy megsemmisül az ő egész élete. a hegyeken Iul· 
eső életről mit sem sejtve, amely szük horizontú kuHurája s 
hiányos földrajzi ismerete alapján a paradicsomi boldogság 
szin helyét egy kis kertre korlátozta, ennek a kornak vagy törzs· 
nek az Istene nem lehet a mi fogalmainknak megfelelö lény, 
kinek - a költő szavaival élve - "egyetlen szempillantása 
teremthet vagy ronthat száz világot." hanem egy az emberhez 
hasonló valaki, külömbözö ugyan, .. egy idegen férfi," kit ha 
itt-ott megidéznek. megjelenik. Megjelenéset különös előszere· 
re tettel az alkonyi órákban vagy hajnal hasadás elött rendezi 
meg, hogy titokzatosságát megtarthassa, megőrizhesse. Ismét-
lem, nem a megfestés. a történés külső leirésa, ámbár jó ez-
zel is tisztába jönni. hanem a belső tartalom, az élmény a 
fontos. És az élménynek a csattanója : a hajnalig tartó tusában 
az Isten gyóz Jókóbb felelt. És mególdia Ót. 

• • • 
Jobbok révéhez elöbb avagy utóbb, de mindannyian el

érünk. Lelkünk, mint a hegyek szivébe vert támákon ki és- be
szaladó vas-kocsi, lihengve, szorongva száguld két véglet: az 
Élet és lsten között. A mult nagy búnei, a megtérni, megújúlni
akarás között. Sokszor eljut a határmesgyéhez. Ott áll elötte 
sorsának mérlege. Vajjon merre bilJentse a serpenyőt? Melyi. 
ket válassza. melyiket szeresse jobban az életet, a megejtő, 
bünre hajtó életet vagy Istenét ? Tépi, szaggatja dönteni nem 
tudó lelkiismeretét, tusára kell, birkozik vele, beleöszül, csonl
jai remegnek, vért verejtékezik s még mindig késik a döntés, 
késik a megváltó hajnalhasadás, Istennek győzelme, És igy 
folyik a gigantikus lélek-fogyasztó torna, mert nagy, kimondha
tatlan feleltünk a megejtő élei hatalma. Száz csellel, száz fur
fanggal játszik velünk, mint a színes szivárvány a naiv gyer
meki képzelettel. Száz uton keresztül nyargal feleltünk, igéjá· 
ba hajt, halálos, ki nem bontható öleléssel szorít magához. Is
meri minden gyöngeségünk, akaratlan ekarásunk. Ismeri céJta· 
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lan bolyongásunk s az ellentétes erők keresztüzét, amelyben fel· 
egünk. Tudja, hogy törvényeknek vagyunk alárendelve, melyek 
gyakran (ojtó, széUörheletlen gyürüt vonnak körülöttünk. Igy ül
döz, ölel. igér és megcsal a megejtő élet. 

Van, akit a vérén keresztül igáz le. A drága piros véren 
keresztül. Minden egyes lobogó sejtbe beleülteli a kivánság 
csiráját, gazdagon táplálja, köveTTe hizlalja azt, mignem tere· 
bélyes fává nő s árnyékával beborítja. eluralja az egész em
bert. Gyökerével pedig Iefolylja lelkének minden szépre és jóra 
vágyó törekvésél. És az ember, legyen korcsmák züllött éjjeli 
lakója, vagy utcán csavargó szélomló ifjú leány-lélek. lassan 
széjjeltép minden köteléket, ami testvérhez, szülöhöz, Istenhez 
füzi öt. A bekövetkezendö vég biztos és szörnyü . .. Valamelyik 
napilap unott egyhanguságban számol be egy ilyen ulszélén 
elhulloU életről. Itt a vér győzött. 

Van, akit az aranyon keresztül ejt meg. A csillogó, csengö, 
guruló aranyon. Van, aki nem ismer felségesebb szín t, boldo
gitóbb zenét, mint az aranyél. Erényt, eszményt, hüséget gyö
nyörrel felcserél ezért az egyérI. Gondoljatok csak Judásra I Az 
utóbbi időben egy nehány iró tisztázni akarván Jézus elárulá· 
sának kérdését, mérsékelni szeretné Judás sötéten megbélyeg
zeU szerepél. Judást nemzeti hősnek tünteti fel, ki mélyen csa
lódoU Jézus messiási küldetésében, azaz ki midőn belátja, hogy 
Jézus nem a várva-várt zsidó felszabaditó. hanem az Isten
országának békességet hirdetö követje, a zsidó papsággal ösz
szejátszván, elárulja öt. Nem a pénzért, hanem eszményi el
gondolásból. Fájó féltékenységből és csalódásból, mely az Ő 
hevülő nemzeti öntudatából táplálkozoU. Lehet valami igazság 
ez állitásban. hiszen Judás a legintelligensebb tanilványok 
közül való. S ennél fogva világosan láthaUa Jézus küldetésé
nek értelmét. A tény azonban, tény marad. Elvette a pénzl, a 
vérdíjatl mert minden nemzeti érdeken. lanitványi hűségen és 
erényen fölülállott a pénz. Ebben azonban mélyen tévedett Ju
dás s tévednek a minden idők hason gondolkozásü és hason 
érzésű emberei. a díj tül nagy volt, mit az árulásért számított. 
egy pár gerasből is bőven telt volna akasztófa kötélre. Meri 
örök tanulság testvéreim I ilyen a sors, végzete. annak kiben a 
pénz gyózöfl. 

V an, akit a közöny által tesz érzéktelennc a fájó lárs8-
dalmi kérdé$ekkel szemben. Ki nem tudja felfogni 8Z apostol 
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intését. . Egymás terhét hordozzátok s úgy töltsétek be Krisz
tus evangéliumát l'" Hogy csak a megosztoU élet a keresztény 
élet. K i bezárkozik a hideg elerántcsonl tornyába s él önma
gának, ahelyett, hogy másokat is élethez segítene vagy épen 
megmentene az életnek. Ki úgy tesz, minha egy megáradt folyó 
parlján állana s karhatett kézzel nézné, miképpen vergoonek. 
kiáltnak, jajveszékelnek az elsodor! emberek. Segitő kezet 
azonban egynek sem nyujt. Lelkiismerelkönnyítö egyhanguSÁg
ban csak ezt hajlogatja : .. minek töródni mások életével." 

Testvéreim, halljátok a közöny vérfagyasztó szavát, minek 
törödni a mások életével. a fájó magyar sorssal. a elpazarolt 
ifjúsággal és eljátszott öregséggel, minek torődni az egyház 
sülyedö hajójával, mindazzal, ami az egyén személyes ügy-kö
rén kivül esik ? Nem tagadom, sokkal kényelmesebb és költőibb 
amegénekeIt pásztomu esete, ki mig lenn a völgyben viharok 
dúlnak, fenn a hegyormon álmokat sző, nótát tilinkózik. De 
őszintén kérdezem, ki az közületek, kit egy villám ütötte ház 
sistergö lángjának vad szépsége annyira rabul ejt, vagy közö
nyösen hagy, hogy a kártszenvedett gazdára egy pillanatig se 
gondol ? Vagy a szomszéd-ház megmentésén nem fáradozik? 
Ideje már felhagyni az ál sociá l-fiIozófiával, hogy az ember 
pusztán önmagának és önmagáért élö lény. Az ember csupán 
egy sejt a nagy társadalmi szervezetben. S mi lesz a sejtlel, 
ha a szervezetből kiszakitják. Az, ami a cseppel. ha a tenger
ból kimerítik. Vagy a virággal , ha a kertböl kitépik s elszige
telt üvegbura a lá helyezik. Fajunk elsorvad, hitünk megsem
misül, mi magunk oldott kéve módjára széthullunk, ha ben
nünk a közöny gyózött ! 

Végül, a megejtő élet sokat a vágyak rabjává tesz. A vá
gyak rabja semmivel sem jobb a közönyös embernél. Talán 
tragikusabb, ta lán fáj óbb eset. Mert mig a közöny embere ér
zés, megindulás nélkül szemléli az életel mint egy érdektelen 
panorámat, addig a vágyak rabja szívtelenül belegázol mások 
céljaba, törekvésébe és boldogsagába. Ha valaki egyszer felült a 
vágyak sze keré re, vad iramban igyekszik a hatalom, a góg, az 
onzó érdek hegycsúcsa relé. Édes-kevesel törödik a mögötte 
lemaradó eltiport apró életekkel. Lángostort tart a kezében. 
mellyel esztelenül csapkod jobra-balra. Gyújl lázít. elnyom. Ha 
politikus, agya(url ravaSZSággal szövi, bogozza a politika nem
zeti vagy nemzetközi szálait önös célja elérésének az érdeké-
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ben. a nép érdeke irolt malaszt, vasárnapi kegyes szólam, mit 
csak kivételes alkalmakkor hangoztat. jól megválasztoU idöben. 
Ha apró kis élet-máglyák lobognak fel a szenvedés hosszú ut
ján, ó lidérces messzefényű öröm-tüzeknek nézi azokat. És igy 

. van ez mindenütt, nem csupán a politikában. A vágyak rabja 
süket. a világ fájdalmas kiáltására, csak egy belső zenét hall
gat, csupán arra figyel, mely az önző, csábító érdek hegycsúCS8 
felé sarkalja. tüzeli ót. Szomorú, lesujló példa az az ember. 
kiben csupán a vágy győzött. 

• • • 
Jabbok révénél áll a sorsunk mérlege. A serpenyő a 

megejtő élet felé hajlik. Bánatos szivvel, lecsü&gedt fejjel vár
juk az lstent. hogy visszanyerjük a megbillent egyensulyl. Vár
juk és készülődünk a nagy lalálkozásra, leszámolásra, új élel
kezdésre. Nekünk nem úgy jelenik meg, mint Jákóbnak, .ide
gen férfi képében;" megidézésre. tusára, hanem a lelkiisme
reten ál: könyörületre és megbocsálásra. Nem azért jön, hogy 
halalmái rajiunk kipróbálja, hanem hogy erejével megvigaszlal
jon. A költő szava mélyen a lelkünkbe harangoz : 

.. Mikor elhagylak. 
Mikor ft lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az lsten. 

Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igazi öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborus éjjel. 

ts megvakullak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 
De öt a fényesi, a nagY8Zerüt. 
Mindörökre lálom." 

Az lslen jön. hogy tekinletedel rabul ejlse, lelkede! meg· 
babonázza. Nem jön alkony borulással, nem távozik hajnal 
hasadással. veled marad egy életen át. Nagy örömök vagy 
nagy bánatok idején, rendkivüli idókben, azonban tisztábban 
bontakozik ki a lénye, értelmet nyer jelenvalósága, ACia' Jega~ 
lább ilyenkor felfedezed·e ől. lalálkozol·e vele? S ha lalálko
zol vele, álengeded~e neki magadat? 

Nemrégiben egy érdekes kis történelet olv8slam. Az 
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egyik világhirű hegedüs Londonban hangversenyezett. Művé
szete könnyekig meghatotta 8. közönséget Músor után egy 
dúsgazdag ember, egy ajánlattal lepte meg a művész!. "Em
léket szeretnék öntöl, " mondotta átszellemülten: "adja el nekem 
az egyik koncerthegedüjét." · A művész rövid gondolkozás után 
belement a különös vásárba, egy kikötéssel. ha utoijára még egy
szer játszhat rajta. Kezébe vette a hegedüt, ujjait édes-bánatosan 
fektette a hurokra, lelkét beleöntve, játszani kezdett. És a he
gedü sírt, zokogott mint az elválni nem tudó asszony búcsúzó 
társának kebelén. Hirtelen félbeszakította a játszást s egy min
dent legyözö gesztussal hegedüjét átnyujtotta az új gazdának. 
Az sokáig nézte a különös tárgyat s aztán elfogódott hangon 
beszédbe kezdett: "Mester, mondotta, én visszaadom e bűvös 
hegedüt, ha nálam marad, nem birom el sorsát. Remegö uj
jaimba belefagy a dallam, ha hurjait érintem. szivem megha
sad a fájdalomtól, há arra gondolok, hogy idövel belöle egy 
poros emléktárgy lesz csupán". 

Érzed-e testvérem, hogy ajkadra tolul a szó: Isten, vissza
engedem e töled nyert hangszert, a lelkemet, hogy égi meló
diák szülessenek benne. Hogy én, aki másra átkot szórtam, 
töled áldást nyerjek. Beléd kapaszkodva, kérve hangoztassam : 
"Nem bocsátlak el téged, mig meg nem áldasz". Hogy én, aki 
háborut hoztam a földre, ha tusák árán is, de benned kibékül
jek. Hogy én, aki dacos göggel jártam, imába roskadva eléd 
boruljak s boldog megadással ismételjem : életem és kincsem, 
álmom és vágyam, hösöm az Isten. S áldjalak e megható szent 
bizonyosságban, hogy bennem Te gyöztéll Ámen, 
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