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A törvény betöltése,
Alapige : Mt..v. 17 ... Ne gondoljátok. hogy jöttem 8
lörvénynek vegy

8

prófétáknak eltörlé.

sére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, ha.
nem inkább. hogy betöltsem,"

A kertész a frissen óllott rózsa.tő első bimbójára legkiváncsibb. Mert kitartó ,munkája, kisérletezése s egy csomó álma
nyer reális értelmet benne. Naponta hosszan elnézi a titok feslését. Megrajzolja magának a sejtelmes virágot, a szirom leve-

lek alakját és színét. Érzi bóditó, parfömös illatát. Képzeletével végig simogatja a bársonyos tappinlalot s önáItató hangon,

szinte csodálkozással kérdezi: Micsoda varázslatos hatalom
teUe e megtestesült szépséget, alkotásra gyönge kezembe?
A szülö gyermekének e1só gügyögó szavát lesi a legizgatoUabban, mert ez elólegezi eljövendó évek sok-sok vigaszát,
ráncot simító örömét s jóvá-levő gazdagságát. Mindazt, amil

egy gyermek lelkiekben jelent a szülónek.
A mester tanitványának e1só alkolását figyeli legtüzetesebben, mert abban látja évekig tartó oktatásának formába
ömlésél. Meri ujra megbizonyosodik mesteri méItóságának a
jogos kiérdemlése. Hiszen nemcsak a tanítvány, hanem ő is
levizsgázik.

A nép ujonnan támadt prófétájának .lsó kijelentéseit várja
a legtürelmetlenebbül, szinte követeli, kicsikarja szavail mert,

hite szerint, ezektöl függ jobb sor.a, jövöje, A próféta, lelki
termelő képességének a fokmérője , életképességének záloga,

s~e~~emi és erkölcsi törekvéseinek álmodója
~~kor, ~elyben a nép önmagát látja. És ki
onmagara?

..

J~zus első

és szócsöve. Egy
ne lenne kiváncsi

nyilvános fellépésében a zsidó nép nem ismert
onmagara .. Utalok itt a "hegyi beszéd"-re. Nagy tömeg gyült
a hegy ala, hogy hallgassa .ől. Abban a feszülő várakozásba~, mel~ben a zsidó nép élt s nemzeti jövőjének ábrándjail
d:~tt~ m~nde~ m~~c.~nás széles hullámverést idézett elő. Mineg"elen es mogott Messiás után kutatott a nép. Nem csoda
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tehát, ha a tartomány különböző részeiböl csoportosan lódulnak Jézust hallani. Már tudnak róla. Némelyek talán ismerik
tanítványait is. Úgy első megfigyelésre olyan, mint a többi próféta. Ruhája egyszerü, igénytelen. Nem is illik cifra köntös prófétai lélekre I Hangja azonban más, mint az öt megelözöké.
Nem mennydötőg, de meghat. Nem kényszerít térdre s mégis

imádkozásba ringat. Szava nem patlog, mint a szikra, de éget.

S amit mond,

megdöbbentően új,

megbólygatja az embert. A

boldogságról beszél. Micsoda boldogságról I Itt nincs szó a nagy
nemzeti áspirációkról, a nyers erők összpontosításáról, hadüzenetről, csillogó, bódiló jövőről. Idegen ízű ez a boldogság.

Ez nem forrott a galileai szólóhegyek mustjában, nem izzott a
zsidó nemzeti hősök lelki-kohójában I Miért mondja, hogy csak
a lelki szegények, 8 sirók, szelidek, igazságot szomjuhozók,
irgalmasok. tiszta szívüek, békességre igyekezők, igazságért
háboruságot szenvedők a boldogok? I Hát a rómaiak igája alól
fels?abaditoll nép nem boldog? Ilyen a visszhangja a hegyi
beszédnek. örök bizonyságaként annak, hogy a halandó ritkán
fogja fel a halhatatlan dolgok lényegét. Az akkori zsidó áspirációk
az égig csaptak s azután kialudtak és elhamvadtak, de a hegyi beszéd. mint valami örök mécses, szakadatlanul ég, hogy
színe szövétnek legyen s melege áthasson. Jézus tudta ezt. A
nép félreértelle. Prófétájának beszédében nem ismerte fel
önmagát.

Egy része meghatottan, másik része csalódottan elvonult.
Visszamaradt néhány, kinek kutató tekintetéből kicsapolI a
nagy kérdés: "Mester, te, ki imigyen szólsz Izrael fiaihoz, mondd
meg miért jöttél? Mit gondolsz a törvény és

d

próféták felól?

EI akarod·e törölni azokat, mint haszontalan. elnyűtt, régi keretet? Újat, a mi világunktól oly távolesőt akarsz felfektetni " ?
"Ne gondoljátok, feleli ő, hogy jöttem a törvények vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem in-

kább, hogy betöltsem" . A törvényt, mit régiek fekteItek le, be
keU ta rlani, amil én adok néktek, be keU tölteni. Hangsuly tehá t testvéreim nem a régi és az új törvényen, hanem a betartás
és a betöltés közli lényeges külömbségen van. Ezt a lényeges
kü löm bséget részletes megmagyarázással akarom kiemelni.
Álta lánosságban kétféle törvényt küJömböztethefünk meg:
emberi és isteni törvényI. Az első magában roglalja Hammurabi cserép táblára irt törvényeitől, vagy régebbi időkbe vissza
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menve. 8 nagy kinei császárok tőrvényeitöt a gÖrög, romai és
magyar jogász lángelmék testületi vagy egyéni alkotásait, el
egészen napjainkig. Emberek ieták, sulyos, na~y-tudású emberek. hogy csoport, intézményes. vagy államl keretek között
összhangzó élele I teremtsenek. E törvények folyton változtak.
ha a megváltozott idők úgy diktálták. Hatáskörük leszükült.
vagy épen megsemmisült, ha egy új eszmeáramlatba ütközött.
Egyik törvény a másiknak a romjaiból született. Az új mindig
magán viselte sorsának bélyegét. Igy volt a multban s igy van
a jelenben. Minden pillanatban érezzük, hogy a törvény menynyire időhöz kötött. Földrajzi határok eltolódásai, az állami
élet keretein belől hullámzó kormány·válságok életre hivják

vagy megszüntetik. A törvény iránti tisztelet azonban változat-

lan kell. hogy maradjon, hiszen a törvény a rend, igazságszol~
gáltatás szellem ét képviseli. Áthágóit szigoruan sujtja. Kivételt
nem ismer. Mégis vannak, akik kijátszák, sikerrel, a vagy si~
kertel en ül . .. Ez az emberi /őruény, melynek bonyolult utvesztőit nem kivánjuk tovább fürkészni és magyarázni. Mint végső

következtetést leszögezzük, hogy ezt be kell tar/ani.
Van egy másik törvény, az isteni. Az első értelmes lény~

nyel, az emberrel jelentkezett a földön. Nem iratott cserép-,
vagy kőtáblára . Kihirdetését nem követte villám-hullás vagy
mennydörgés

8

sinai hegyen.

Lelkiismeretünkben

csendesen

született meg, mint a felhasadó magban a csira. ldön felüli,
változhatatlan, lényege belenyúlik az örökkévalóságba. Nem
ismer földrajzi határokat. Grönland havas mezöitöl a déli tenge~
rek sziget-csoportjainak primitiv törzséiig egyetemlegesen ural~
kodik. Cselekedeteinkért minden alkalommal felelősségre von .
Büntet vagy jutalmaz. Legcsekélyebb itélkező tevékenykedése egy egész életre kihathat. A lelkiismeret törvényét nem
lehet kijátszani. Karja bölcsőtől a koporsóig ér. Talán a sír
széléről is visszacibál és vezeklésre kényszerít. A tékozló fiú
esetének a története nem egy keleti mese, vagy gyönyörü ha~
sonlatokban tobzódó képzelet szüleménye, hanem egyetemes
emberi valóSág, mert az ember megbánással született. A nagy
tartozást elöbb vagy utóbb, de mindenkinek le kell róni egy
feloldó megbánásban. És boldog az az ember, ki tartozását
idejében rendezi . M ost is előttem VBn egy haldokló iszonyú
vergödése , ki vezekelni akart és nem tudott. Látszott a tekintetében . hogy a lelke mélyén rette netes vihar kavarog. Vonagló

ajkán végig kígyózott az erőtelen akarat s benne három megfojtott szó: lsten ... I . .. emberek . . . bocsánat I A lelkiismeret

törvényét be kell tölteni. Két esetet hozok fel. hogy a helyes
és a helytelen betöltést megmagyarázzam. Pár évtizeddel eze-

lött az Észak-amerikai Egyesült Államok akkori elnöke bezár!
ajtók mögött egy teljes éjjen át imádkozott Istenhez lelki felvilágosításéri arra nézve, hogy a Fülöp szigeteket hozzá csatolja-e az anyaáJlamokhoz. Reggelre lelkiismerete az sugallta,
hogy csatolja hozzá. Az elnök lelkiismeretével egybe-hangzóan

ez követelték az imperiálista érdekek.

Oa

helyzet· diktálta tör-

vényi, mint lsten akaratát kinyilvánító parancsszót betartotta,

de nem töltötte be. Különben máskép döntött volna 20 milliónyi ember sorsa felett.

Az elmult hetek egyikén egy katolikus főpásztor járt vá·
rosunkban. ki hivei hez intézett hiterősitő beszédében többek
között ezt a kijelentést tette: "Csak a katolikus asszonyok lehetnek igazi anyák." Az őszinte tisztelet hangján szólva, megdöbbentett ez a kitétel. Lassan azonban rájöttem az értelmére.

A katolikus. dogmai állásfoglalásából kifolyólag. az övén kivül.
nem ismer el más keresztény egyházat, mint igaz egyházat.
Az egyedül idvezítő gondolatot kisajátítva, magának tartja fenn.

Ennek értelmében igazi élet. hit és boldogság csak a katolikus
lehel. Igazi anya csak a katolikus asszony lehel. A fentemlített főpásztor, egyházának előirt törvényét betartja, de Krisztus
törvényét nem tölti be. Mert előitéletes kivételt tesz az övé és
más felekezetek hivei közt. Krisztus pedig azt mondta: szeresd

felebarátodat I
Ez a betartás és a betöltés közötti lényeges külömbség.
Jól értsük meg ezt, afiai! Valaki lehet tömény tisztelö S ugyanakkor igazságtalan, csal6; valaki lehet j6 polgár, de rossz ha-

zaszeretö; szorgalmas templombajár6, de haszontalan hivö;
nemzö anya, de s2ÍPJfelen szülö, hangos, melIveregetö, de elpártolt magyar. És ez a legszomorúbb dolog a világon.
Ezt a kétlaki életet akarta Jézus megszünlelni, amikor azt
mondta: "Azért jöttem, hogya törvény i betöltsem· . Ezer elő
Héleltel. átkos hagyománnyal vívott ádáz harcot. Vissza nem

hátrált. Példákban gazdag élettel és kereszthalállal világosilotta
meg, hogy miképpen kell a törvényi betölteni. Hegyi beszéde
gyönyörü prológu s volt fenséges, bús életéhez. Érezte, hogy rá
ft szelidek, tiszta sZívüek, igazságért háboruságot szenvedők
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boldogsága vár. A különleges szeretet tövís koronájával. 'Tudja.
hogy egy égö kanócot dob egy tűz-fészekbe, amikor a törvény
beltöltéséf megmagyarázza, mert hiszen fel boritja a megcsontosodott társadalmi rendet, új medret vág a beiszapolt gondolkozás folyamatának, tág, víz-vivő csatornákat az előitélet rot·

hasztó, büzös lápjának. A láp-lakók pedig durván vissza utasiiják a tisztogató munkálatol. Emlékezzünk csak, milyen megdöbbentő felháborodást kelt Jézus szabadelvü felfogása a szombat iránt. A törvény szigoruan elöirja a szombat megünneplését.

"Ne tégy akkor semmi dolgot l" Semmit. még jót sem 7 Jézus
megdönthetetlen szilárdsággal feleli: Szombat napon szabad,
sőt kell jót cselekedni, mert csak ezáltal töltjük be a törvényt.
A szombat van az emberért s nem az ember a szombatért.
E teremtett világban minden az emberért van, hogy az isteni
törvény ulját meglelje s betöltse. Később gáncsolni akarván,

felteszik a kérdést: "Kell-é a császárnak adót fizetni 7" Jézus
feleli: Ha megfizelilek az adót a császárnak, a törvényt be/ar/já/ok, ha lerójjátok tartozásotok Isten elő It is, be/ölti/ek azl.
"Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek. ami

Istené l"
Csapzolt hajú 16 éves fiú áll a kiskoruak törvényszéké·
nek egyik birája előlt. Hirhedt delikvens. A chicagoi alvilág
egyik vezére. Hat éves multja van. megszámlálhalatlan betöréssel. lopással. Töbször volt javító intézetben, honnan megszö-

költ. Neve, mint fogalom, átment a köztudatba s ezt mindenek
felelt konok hallgatásának köszönhetle. Sohasem vallott. S most
minden karhatalmi beleavatkozás nélkül jelentkezetl a biróságon. EI-elcsukló hangon tördeli, hogy vallani akar. Halálos
csendben, feszült figyelem közepette szomorú éleItörténeiének

az elmondásába kezd. Nagy családból jön. Apja házsártos,
részeges ember,

ki anyja szükös keresetét is elissza. 10 éves

koráig kimondhatatlanul sokat éhezik. Akkor bekerül a bandába. Minden jól megy el egészen a mult év őszéig, mig egy
fehér hajú öreg munkást ki nem rebolnak az egyik külvárosrészi alagutban. "Biró uram, mondja kitörő zokogással, azóta
minden rosszra fordult. Valami erős nyugtalanságot érzek. A
fehér hajú öreg munkás vádló tekinteté! érzem magamon.
Könyörögöm I mondja meg, miképpen tudok megszabadulni
tö le. Talán ha haza roha nok s bocsánatot kérek az én szomorú éclesanYámlól, kit hat esztendeje nem látta m, elfeledtem,
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kilegadtam 7" A teremben mindenkinek harm a tos a szeme a
könnytöI.
fm e az is te ni törvény ulj á na k megla lá lása. S az el ső lépés a nn a k betöltésére. Egy elj öve ndő tisztább . szebb, becsületesebb éle tne k ha jna lhasadása , a megbá nás nagy lényében. A
megbánás egye temes ha ta lm a vajjon mikor zúg át a te lelke-

den testvérem 7 Hogyha elszakadtál a nyáj tól. a fajtádtól, viszszaj őjj ! Hogyha megvetetled egyházada t, ta lán minde n komolya bb ok nélkül. ragaszkodó szent ha ngula tba n visszatérj!
Ha olcsó, megaiázó áruba bocsátottad ifj ú lelkedet, visszaváltsd
a vezeklésbe n I Hidd el, végtelenül boldogító érzés a megbánás könnyei ben megtiszlulva. haza felé indu lni. S megjohbulva
az iste ni törvé nyt be tölteni. Nézd, Jéz us egy egész életet szenteit a törvé ny betöltésének megvilágosításáért. Neked egy pillana l e lég, hogy az ő utjá n indulva, a z ö példáját követve, a
célhoz érj. Ámen.

Jézus emberismerete.
Alap{ge : János ll. 25. v. _ . .. nem szorult rá.
hogy valaki bizonyságot tegyen ez embe rr ől. mert magától is tudta, mi volt
az emberben -.

Helyes e mberis meret a lapja a helyes önismere t. Socra tes
halha ta tla n mondása: .,Ismerd meg ön magada t", ka rdin á lis
pontja le tt nemcsak a filozófia i gond olkozásna k, hanem az éle t-

nek is. Jöjj tisztá ba a belsö titkos erökkel, melyek lelkedet uralják, kü lönbe n játé k-Iabdájts leszel ezeknek, mint hajó a viharos tengernek. Jól jegyezd meg : az életben a legtöbb kellemellenséget önmagad szerzed ön magadnak. S ez gyakra n a helytelen önismere t eredmé nye.
Este, mikor leülsz ágyad szélére s szá mba veszed napi
dolgaida t : a mu nká t, mit elvégeztél s mil meglenn i szá ndékoztá l ; a jól, mit gyakoroltál ; a rosszat. mit elkerültél. am ikor a
le lűnt nap feirajZi k em lékezeted ben a maga ezer arcával és
színében . . . go ndo lkozz I Ismerd meg önmagadat I
!-ld elóre sejlett, hosszantartó bána t ér, mely hilede~ re-
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ménységedet aggasztóan próbára teszi, ha életed sorozatos aka.
dályokba ütközik, vagy csöstü! ér a veszedelem, tuséid és har-

caid elpazarolt erőfecsérlés lesz csupán ... gondolkozz 1 ismerd
meg önmagadat I
Ha titkos, nem várt öröm lep meg. vagy a szerencse, ez

a ritka, elfeledeIt vendég kopogtat nálad, ha fehér galamb száll
ablakodra a reménység zöld olajágával s lelked felvidul, mint
hideg szoba belseje a tavaszi sugár beköszöntésére. ,. gondolkozz I ismerd meg önmagadat I

Ha a világ tömjén füstje bóditó íllaltal környékez, vagy
ha a meg nem érteIt próféták gúny-padjába kerülsz, ha szeretnek vagy gyülölnek, követnek vagy megyetnek, méltányolnak
vagy kinevetnek, fölemelnek vagyeltaposnak . .. gondolkozz I
ismerd meg önmagadat I Jöjj tisztába azokkal az erókkel, gondolatokkal és érzésekkel, miket ez az ezerarcu élet kivált belóled. Jöjj tisztába a cselekedetekkel, miket a kiváltás hatása
alalt végrehajloltál. Gondolkozz, mit teltél jól, elhibázoltan roszszul, mit kell elódázhatatlanul jóvá tenned s mire vagy komoIyan képes. Ismerd meg önmagadat I Önmegfigyelésed Röntgensugarát szakadatlanul löveld a lelkeden át, hadd vetítse ki a
hamisítatlan valóságot. Hadd tárja fel mindazt, ami lelkedben
van: a jóakaratot és gonosz szándékot, szépségei és rútságot.

szánalmat és köszívüséget, adakozó hajlamot és zsugoriságol.
Fedezd fel önmagadban természetes éniséged, mert csak ezen

az alapon alakithatsz ki másokról tárgyilagos emberismereteI.
Igy cselekedetf a Mester. A jeruzsálemi templomban lejátszódolt gyermekkori élmény óta, minden lehetó alkalmat felhasznált arra, hogy önmagával tisztába jöjjön. A sejtelem szülte
mondat elhangzolt: .. Az én Atyámnak dolgaiban kell foglalatos lennem" . Készülnie kelleIt egy viharos, megpróbáló útra.
Honnan indulhatolt ki? Önmagából. Ki tudja mennyi belsó
megfigyelést végezhetett, mig az ácsmühelyben dolgozott, mig
8Z országu Io n elhaladó keleti karavánok tarka csoportját szemlélte, vagy a " mező k liliomait" vizsgálta. Mennyi következtetési
vonh atott le, összehasonlítván sorsukat az övével. Mondásai
részben visszatükrözik megelőző évek belső lelki megfigyelései t.
Önvizsgálódásának legszebb igazolása azonban a megkisértésben jut kifejezésre. Nem a sátán kisérti meg, amint irva laIáIjuk, egyszerü iró naiv képzelete ez, afiai l, hanem lelkiismerete.
Tisz\áb& ak{:H jönni ön magávalI hogy gazqagság, halalom s
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magasan ívelő karrier meg ludnák·e szédíleni.

Vajjon képes

volna-e ezekkel felcserélni istenien szép. de tragikus hivfltását?

Mi lakik benne? Ki azért jött, hogy szent, ismeretlen lobogású
tüzet, szeretetet támasszon az emberek fiai közt, elóitéletes szokásokat eltörölve, EI törvényi betöltse, meglarlsa. érni a világ
szemében elveszett, enyhítse a fájdalmai, értelmet adjon a sze-

génységnek és boldogságnak, megszépítse a bélpoklosok és
gullaütöUek rút sorsát. A pusztában csak önmagával akart találkozni. A tüzes-hálu , sárga homoktengeren levél nem zörren,
riadt vad loholása neszt nem üt, patak nem csobog, semmi el

nem vonja a vizsgálódó szem boncoló tekintetének munkájá-

ról a figyelmel. A lélek tisztán bomlik ki a kutató szem elótt,
Jézus e végtelen hallgatásban találkozik önmagával s csak azután jön az emberek közé, hogy mások sorsát önön lelkén,
mint egy ablakon keresztül, vagy mini egy mikroszkóp alá he-

lyezve, megismerje, megitélje, jobbá, boldogabbá tegye,
Gyakran hivatkoznak Jézus helytelen emberismeretére.
Azt mondják, tanításaiban sok a paradoxon, lehetetlenség s ez
álmatag ideálizmusa mellett, helytelen emherismerelének az

eredménye, Túl sokat kiván követóitól. Ezek beváltására csak
regényhösök képesek. Regényhösök pedig nem hús- és vérből

való emberek, hanem a képzelet szülöttei. Mi ebból az igazság testvéreim 7 Jézus tényleg nagy követelésekkel áll e1ó, Két,

ezer esztendő alatt jó formán még. meg sem közelíteUük azokal. De tüstént feltűnik a kérdés: Vajjon a tenger-e mély, vagy
a hajós bátortalan ? Vajjon a hegy-e magas, vagy a turista lan-

kadt 7 Vajjon a jézusi tanitások-e lehetetlenek, vagy belólünk
hiányzik

8

megvalósító akaraterő? Fel sem merjük télelezni,

hogy egy olyan érző lélek. mint Jézus. ki vállára vette a világ
keresztjét, felszínes emberismerettel ezt megtehelte volna. S ké-

pes lett volna arra, hogy felelótlenül, költói ábrándokkal átszótt
tötvényt fektessen le az emberek számára. Kézzel fogható, reális alapokon indult s dolgozott mindvégig. Keresle és felszínre
akarta hozni önön lelkének mását, az élet isteni vonását. Mit

értsünk ezalatt? Tisztán látta. hogy az emberben két hatalmas
erő működik, gyakran küzködik egymással : a testi és a lelki
e rő. E kettőt akarta összhangba hozni a vajudó isteni természel uralma alatt. Ugyanis felfedezte, hogy még a legelvetemültebb emberben is öntudatra vergődik az isteni utáni vágyódáS.

Példa rá a bűnös asszony könnye, a t~~ozló fiú me~haló visz; ..

,
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szatérése, a publikánus alázatos imája. S ennek a vergödő vágyódásnak akart magasröptü

szárnyakat adni, messze ható

célokat killizni. Amikor azt mondta: "Szeresd ellenségedet \".
a szeretet végtelen felsőbbségét magyarázta a gyűlölet feleU.
Szerelni sokkal szebb. mint gyűlölni. S ki ne akarná végtelen

széppé lenni az életét? "Bocsáss meg ne csak hétszer, hanem

hetvenhétszer l" Rendezkedj be életedben sorozatos megbocsá.
tásra. hiszen a te hibáidat is minduntalan elnézik mások. Tanulj példát venni a kitárt karú, fiut váró apától. Ezek nem le-

hetetlenségek, vagy költöi képzelet szüleményei. diszletek. mint
cirádák az oszlop-fejen, hanem maga az épület tartó oszlop,

csupa józan életfilozólia. És azért olyan bizonytalan. kuszált
az életünk, mert megrendült az oszlop s emberi hitványságok

fertözték meg e szent, józan életfelfogást.
De nemcsak a fentiekben bizonyul be Jézus helyes em·
berismerete. Jellemének három kimagasló tulajdonsága van s
e három csalhatatlan emberismerővé avatja. Jézus, mint költő
filozófus ismerte az embert. Ezt a két vonást veszem jellemé-

ben. A ketlö összekeveredik benne. Elkülöníth.etö, de egymást
kiegészíti, mint a levegő alkatrészei. vagy mint ikerfolyók, me-

lyek egy hegyböl erednek, különbözö irányban, de egy del·
tával szakadnak a tengerbe. Azt hiszem aliai, meglep a gon·
dolat. hogya Mester jeIleméböl pont ezt a vonást ragadom ki
elöször. Meglep pedig azért. mert ugy a költö. mint a bölcselö
különös álomlátó embernek tűnik föl elöltünk, kinek a való
élethez kevés köze, érzéke van. Annál kevesebb az emberhez
s az embernek sok színre bomló gondolatához, érzéséhez, cselekedetéhez. Pedig -épen az ellenkezője az igaz. Mindennap .

reám csodálkoznak " kék ködbeveszö Kárpátok. Mindennap
elgondolkozom. hogy mi adja meg a lényegüket. A bennük
rejlö kincsek-e, melyek után a tudósok vagy a kincskeresők
kutatnak, az erdö-e sudár fáival. vagy az égbenyúló sziklák,
gyopárral és kék enciánnal tele szórva, melyekért turisták versenyeznek, vagy az egészet lefedő párás takaró, mely a költőt
és filozófust érdekli? Azt hiszem az utóbbi, testvéreim. A hegy
lényegét az a lebegö pára-takaró adja meg. Abban fejeződnek
ki a term észetes alkatrészek, azon át vetül ki vagy verődik
vissza a Kárpátok általános valóságos képe. Ezt a takarót nem
lehet vesyelemezni, színekre bontani s úgy magyarázni. Lé'1yegé t az ember belel~tó hatalmán át lehet felfogni. Ilyen h~·
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talma csak annak van, kiben erős a költői vagy fi!ozÓ[us lélek.
Vigyük át e hasonlatot az emberre. Jelentéktelennek látszó
külső tünetek állandóan elárulnak valamit lelkületünkböl.
Mozdulatunk, laglejtésűnk, szemünk villanása. nevetésünk feltár valamit a titkos mélységekböl. Ezekben megnyiletkozunk.

Ezekböl következtetünk egymás jellemére. De vajjon tökéletesen adják ezek jellemünk lényegét? Korántsem testvéreim.
Nincs az fl grafológus, palmológus. vagy gondolatolvasó, ki be
ludna hatolni a szentek-szentjébe. lelked mély, bezárt kamrá-

jába. Ide csak a köliöi vagy filozófus lélek lud behalolni. A
megérzés, li belátás hatalmának a segiségével. Jézusra nagyon
lalál a .. vesék be láló" jelzö. Gondoljunk csak azokra a felelelekre. melyeket fl farizeusok kötekedő. gáncsoló kérdéseire ad.
A fügefa mellé húzódott Zakeus esetére. kinek lelki harcait egy
futó pillanat alatt megérzi s biztosítja, hogy házának vendége
lesz, vagy a versengő tanitványokra, kiknek megmossa lábát.
KöJtö és bölcselö a legnagyobbak közül. S micsoda emberismerő I
Emberismeretének másik alapja az ő makulátlan jósága.
Hogyan lehet a jóság a helyes emberismeret alapja? Hiszen a
jó emberben sok van a hiszékenységből, az egyoldalú optimizmusból, a szent jellemeből, kinek tapasztalatait nagyon átfesti,
átgyúrja ez a jellemvonás. S bizonyos mértékben elfogulttá
teszi. Közfelfogás szerint a nagystilű életet élők, furfangos, ravasz egyének a jó emberismerök, kik boszorkányos ügyességgel tudják megnyerni. vagy épen léprecsalni az embereket.
Jézus emberismerete ellenkező forrásból, jóságából táplálkozott.
Ű mondta : "A tiszta szivüek meglátják az Istent". Csak a tiszta
tó felszíne tükrözi vissza a parton álló halászkunyhót, vagy
belé hajló szomorú fűzet a maga valóságában, a zavaros nem.
Csak a tiszta ablakon át látjuk az életet természetesnek. Ha
tiszta gondolatlal vizsgáljuk embertársaink lelkél s liszta érzéssel közeledünk feléjök. meglátjuk bennük az isteni vonásokat.
S ezeket kell keresnünk a jó szív adottságaival. Más szóval.
sohase (ürkésszük embertársainkban a ten gernyi rosszal, hanem a csöppnyi jót.
"Ha boldogulni akar - okta lott ki egy tapasztalt belső
ember pályám bezdetén - legye félre naiv jóságá t s idejében
tanulj a meg, hogy minden ember ga zember". Sohasem mulatkozott b~ ember ennyire leplezetlenül. Tüstél1t tjsztqban voltam
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lelkületével s emberismeretével. Mert, mint említettem, e keUó
együtt jár. Világ, élet, emberek olyanok, mint amilyen szemmel
nézzük. A beteg, R'yönge, szem nem adhat élelhü látást, csak
a jó. Csak a jó embernek lehel helyes emherismerele. Jézus
jóságában pedig nem kételkedhetünk. Talán épen azért, mert

visszautasítva e nevezetet, mondván. hogy csak Isten jó, bizonyságol tett arról.
Harmadik alapvonása az ő határtalan szeretete.

Itt újra

kél élü igazsággal lalálkozunk. A szerelel amennyire áldozalkész, ép annyira önző; amennyire tárgyilagos, ép annyira el-

fogult lehet. A szülő egyoldalú szereteiből vakká válik gyermekének legszembeöllöbb hibája iránI. Az elfogult polgár nemzelél, minden sötél fogyalkozása ellenére, Islen kiválasziolI népének tartja. Az ilyen em heris meret nek meg vannak a maga
tragikus eredményei, áldozatai. Mégis a szeretetnek óriási szerepe van B helyes emberismeret kialakílásánál. Az emberismeret szeretet nélkül könnyen maró cinizmusba, sárga irigységbe,

sanda gyanakvásba és elóilélelességbe fullad hal. Csak a szereló
ember lálhatja meg mások fogyalékosságán vagy kiválóságain
lúl az isteni lehelőségel az emberben. Jézus halárlalan emberismeretével a világ zsarnoka lehetett volna, de szeretete a világ
mártirjává avatta.
Három drága kő, három jellemvonás szükséges ahhoz,

hogy egész ember légy s másokban is felfedezd az igazi emberI. Bölcsesség, szív-jóság és télek-mele-gség, azaz szeretet. E
három volt Jézus biriokában. Ezérl leli ő 'a világ laniló mes-

lere. Tesivéreim, bárcsak igaz kövelők lehelnénk t Ámen.
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Az élet. mint Isteni gondolat.
Alapíge:

Kir. I. K. XVIII , 19. .. O pedig elméne
8 pusztába egy napi já ró földre 8 elmenvén leüle egy fenyőfa ala és könyörgött, hogy hadd haljon meg és
mondá: Elég [ Mosl óh Uram. vedd
el az én lelkemet .. \"

Előfordul, hogy még a nagy lelkek is megrendülnek az

élei sulya alall. Szenl aláza lia I vagy lázadó haraggal kiáltják
az ég felé: "Elég I Mosl óh Uran, vedd el az én lelkemel. •
Ezl a meggyölörl szomorú lelkel. Meri olyan leli, mini az őszi
larló, még virít benne itt-oli egy virág, még kisugárzik belőle
egy-egy hil foszlány, de mit használ mindez, ha oda a kalász,
az élei magva. értelme. Mint egy lépett lobogó, messze tűnő
riadók emlékeit őrzi csupán. Uram, vedd el a lelkemet, meri
nem pince. melyhe n a reménység mustja forr. hanem barna
gyász-ülte kalakomba. Kiapadó folyó, melyből hiányzik lavaszi
duzzadások friss hullám-verése, nyári záporok gát-ostromló
árja, mely erőtlenül unoll egyhanguságban viszi a belé hulló
könnyeket és az ősz sárgult lombjait.
Millió bánai millió sóhajban lör az ég felé: Uram, megunlam az élelemet, vedd le vállamról e relleneles lerhell Élelunlság I Ne álljunk meg e felüleles szónál. Hiszen ezl hajlogatja az öngyilkos-jelölt varró!eány és a romantikus lelkü
csalódolI diák. Keressük mélyebben a komoly okokal. Valaholott rejtözik, hol az ember rájön. hogy életének nincs jelenlősége, érlel me. Alársadalom szemponijából lehel s Islen szol·
gálatában fölösleges őrálló . Sok szép' álma. terve, küzdelme.
szorgalmas m.unkák alkotása. zseniális tehetségek szüleménye.
maga ez az édes bús élet : hiábavalóság. Mikor az a pa keserü en fedezi fel, hogy gyermekében. kire mindenét rápazarolta.
nem jelentkezik a jövö kezességet igérete. Mikor a lelkész
vagy bármely más nevelő rájön, hogy a néperl meg lehel halni,
de megvá ltani ne m lehel. Mikor a végső nagy erófeszilés is

hiábavalóságnak bizonyul,

.
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Illés. a rettenthetetlen. összeroskad s önvádló hangon ki-

áltja, "Elég I Most óh Uram. vedd el az én lelkemet!" Akháb
udvarában derekasan állta a harcol Baál papjaival szemben.
Támadásuk úgy hullott le a lelkéről. mint ólom golyó az acél
tábláról. Vele volt a .seregek Istene. Hiszen az ő ügyét védte.
S kinek oldalán lsten harcol. a pokol kapuin is diadalt vesz.
Ez volt az ó szent meggyőzödése. Mig ezt érezte, állta a harcot. De mintha egy szép napon hite elinaJt volna. Erőtelen
összeroskad, mint lázbeteg krizis után. Egy kép jut eszembe
a nagy háborúból. Az utolsó nagy erőfeszítés. melyet az olasz

hadsereg kifejtett a déli fronton. Kétségbevonhatatlan tény. hogy
1917-ben Olaszország sorsa hajszálon függött. Egy kérdésen, ki
tud-e tartani a hadsereg egy pár döntő pillanatig. De egyetemlegesen, mert ha egy katona meghátrál vagy gyáván elszalad,
mindannyiuk sorsa megpecsételtetett. És ebben az idegőrlő,
elektromos légkörben egy szó lelt urrá az embereken: megállni!

Élve. halva. megálni.l Embervér pirosra festette az Isonzót,
hulla hegyek rettenetes szaga terjengett, az olaszok azonban
álltak. Az idők igazolták bátorságukat. Illés a döntő pillanat
parancsát nem tudta teljesíteni. Megijedt a csata rémes zugásá-

tól, üldöző ellenségei elől félve menekül s mikor szorosra fonódik körülötte a háló, kéri IstenI. hogy adja meg a kegyelem
döfést. Igen, aHai l a nagy lelkek is megrendülnek az élet kegyetlen sulya alatt. Illés esete azonban sok tanulságot rejt, érdemes kissé részletesebben foglalkozni vele.
Kétségbeesésének több okát látjuk. Először is eltulozza
a veszedelmet. A veszély komoly, de korántsem oly nagy,
mint milyennek ö látja. S menekülése ezért érthetetlen színben

tünteti őt fel ' előttünk. Illés, a rettenthetetlen, gyáván megszaladt.
Micsoda hős az. ki a bátorság magas csúcsáról ilyen mélyre
zuhan~? Pedig emberileg teljesen érthető. testvéreim. Nagyon

megnönek a dolgok. mikor személyes ügyünkké válnak. A fájdalom százszorta fájóbb, ha a mi testünkön vagy a lelkünkön
ég. A kereszt nehezebb, ha a mi vállainkat nyomja. Mig más
hurcolja, hideg tárgyilagossággal beszélünk róla. de ha mi
visszük, megnő a sulya és árnyéka. Ne kícsinye!jük le tehát.
ha valaki nagynak tünteti fel bánatát. A hegyi palak bánata
végtelen. amikor elnyeli a folyó . Azonban egy szomorú következménye van e lelki állapotnak. Figyelmünket annyira a ve~zede l~ m fel é (ordítja , hogy nellJ látjuk meg a kjvezető ylat,
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Helytelenül cselekszik az a hajótörött matróz, ki minduntalan
az elnyeléssel fenyegetö hullámok polip öleléséröl fantáziál s
nem kutal a menekitő deszkaszál után. Tanuljuk meg testvéreim
s állandóan tartsuk eszünkbe, nincs olyan zárt ajtó, melyhez
valahol valaki ne tarlaná a kulcsot, nincs olyan sötét éj, melyre
világosság ne derül ne. nincs olyan zivatar, melyet szélcsend
ne követne, nincs olyan veszedelem, melyet elhárítani. kikerülni.
legyőzni ne lehetne ahelyett, hogy az ég felé rázva kezünket.

kiáltsuk: "Elég I Oh Uram, vedd el az én lelkemell" Csak egy
iszonyú hely van, melynek gyehenna tüzéböl nincs kiszabadu~
, lás, egy reménytelen hely. ahonnan nincs visszatérés: a keresztény pokol s mi ebben nem hiszünk. Nem hisz egyetlen
komolyan gondolkozó, öntudaJos unitárius sem.
Az ily hatványozott. szemünkben óriási nagyra nőtt ve·

szély örökké larló okokból folyónak lálszik. Pedig minden vesZély oka ideig-órákig larló, feltéve ha mi állandósíljuk kedvező
körülményei I. Egy medréből kiáradl folyó csak akkor jeleni
larlós veszélyl, ha belé ömlő palakok duzzaszlják. A lélek
csak akkor riad meg a veszély véglelenségélől, ha a felgyü\

lemlett keserüség és kétségbeesés elönt minden sugarat. ts ha
megriad, gyáván menekül a kötelesség parancsszava elöl, mint
Illés. Me"nnyire emberi és tragikus ez a vonás. Klasszikus példákat találhatunk minden nagy összeomlás idején. A vész·ki·
állás elhangzik. Pánik-szerü hangulat nyomja el a józan gon-

dolkozásI. A félve liszlelt

hősök

az

első

gyáva

menekülők.

A

poszton hadd álljon a közkatona. Ha a parancs-szó áldozata
lesz, nem olyan nagy kár érte. A kitörő veszélyt ugyan el lehetne nyomni tudással és bátor fellépés;sel, de az élet, az egészség túl drága ár, mit k6nnyelmúség lenne 8 köz érdekében
megkockáztatni.
\ "
,
Egy vezér, ha gyáva, egy próféta, ' ha a sors kitépi kezé·
ből a zászlót, a legszánalmasabb látványa világon" Illés meg·
torpant. Úgy tett, mint az a vadász. ki napokig a legveszélyesebb
helyeken üldözi a vadat s Végül, amikor egészen rriss nyomra
akad, mikor a zsákmány közelébe ér, megtorpan és visszatér.
V isszatér. másra hagyja a vad elejtését. Elég, nekem elég volt.
mondja félelemmel telt keserűséggel. Ez a hang olyan ismerős.
testvé reim. Mintha csak a mi hangunk lenne. Csak a körül.
mény más. a hangsuly más, de a lényeg ugyanaz.

JOlelünk nagy megpróbáltalásai közepette, hogyan kerU!·

•
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heljük el ezt fl szomorú kirakadásL'1 És az ebből származó
éleluntságol. mely életkedvünk elsorvadásához vezet s néha
öngyilkosságba torkollik beje. Hogyan nyerhetjük vissza azt a
nemes zománcol, mely nemcsak fényt, hanem értelmet is kölcsönöz életünknek? Illés. mig Isten ügyét magáénak érf"zte. derekason állotta a harcot. Azután csüggedten feladta. Miért?
Erre szeretnék megfelelni. Ó úgy képzelte Istent, mini aki néha

nagyon közel van hozzá, néha nagyon távol áll tőle. Aki időn
ként beleavatkozik élete folyásába, érdeklődik sorsa felől,
megszánja, megbünteti vagy épen közönnyel szemléli harcait.
Tehát, mint egy kivül álló figyelőt, kinek elpanaszolja büneit.
kibe belekapaszkodik, midőn hangja fátyolos lesz a remegéstől,
tekintetéből kilobban a lelkesedés mámora, tüze s térdei megroggyannak, kinek oda kiáltja: .. Elég I Úh Uram, vedd el az
én lelkemet." Vagy akinek hálát ad kevésnyi örömeiért. Ez :az
Isten az Illés Istene. Milyen távol áll ez a mienktől. Hitünk
szerint: mi Istenben vagyunk, élünk és mozgunk. Isten és mi
nem élünk külön egymástól, hanem mi ő benne vagyunk.
Lelkünk egy szikra az ő lelkéből. A nagy lélek hasonmása,
mely az élet és fejlődés szakadatlan folyásában mindinkább
felveszi az ő jellegét. mind istenibb lesz. Egy vagyunk vele az
életben és halálban. Isten velünk örül és szenved s a sok bű
nön, vétken ha át vergődtünk, velünk diadalmaskodik. A mi
életünk egy isteni gondolat. Álljunk meg e pon/nál. testvéreim,
mert hiszen itt világosodik meg az a tétel. hogy minden emberi életnek, szenvedésnek és fájdalomnak van értéke és értelme.
lu lebben el a sötét pesszimizmus sürü fátyla szemeinkről. itt
harsan az "emberi kesergő" .. emberi indulóba".

A

Dirág egy isteni gondolat, hogy

lét csunyasága megszépüljön. Az élei az isleni gondolat, hogy jobb, igazabb és
boldogabb legyen . Hogyan tölti be a virág e gondolatot? 5zemét-dombon. utcák szé lén csak-úgy virít mint király-asszony
kertj ében. Ahová magva hull, megkapaszkodik, Gyökeret ver
Q

és virágot hajt. Gya kran hallom, könnyü a virágnak virífani,

hiszen érette bomlik ta vaszba az anyaföld keble, éretle süt a
napsugár s hullnak a z esöcseppek. Igen, ez az isteni gondolat.
De láttál-e már hóvirá got (aggyal, dérrel küzdeni s remegőn
vá rni a pilla na tot, hogy a lankák hajlásait Isten kertjé vé verézsolj fl. Figyellél-e meg margarellát száraZSágtól csont-keményre

asszott mezők ö n, Micsoda erófeszítésébe kerül, hogy hajszáj
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gyökerei az utolsó csöppnyi nedvel a konok rögböl kikényszerilsék. És a levelek iszonyú sporlásba kezdve. elhervadnak
csak azért, hogy az utolsó bimbó is virágba nyiljék s megszé.
pítse a szomorúan
kopár képel. A krizantinum s az őszi rózsa
•
nem ok nélkül nyil nak ősszel. Visszatart ják tűnő szépségét a
muló nyárnak. Haloltak napján a temetőben fekete bánatod

közé fehér szépségei kevernek. Könnyebben s lalán boldogabban pompázhatnának nyáron, de igy határozta meg az isteni
tervezés. Életük egy isteni gondolat s ők igyekeznek azt leljeséggel betölteni. Ember, végy példát a virágtóli
Belálom, nem könnyü példát venni, mert számtalan a mi

fogyalkozásunk. Nagy sulyú vétkek maradtak velünk az ős
barbár időkből. Hitünk sem elég erős. kiapad a megpróbáltatások tikkasztó hevében. Pedig, aki hiven akarja betölteni e
gondolatol, arra nagy megpróbáltatások várnak . Hiszen a gon-

dolat puszta felfogása és megértése is nagy áldozatokkal jár.
Élénken emlékezetembeh van még Földi Mihály .Meztelen ember" cimű különös regénye, Juhász Ferenc muzsikus-zseni el·

indul. hogy

fi

lét értelmét, Isteni fellelje, hogy ezáltal az

ő

élele

is értelmet nyerjen. V égig keresi a háború iszonyatos megnyi·

latkozásaiban. Kórházakban, fronton, fogságban. Ulóbbi helyen
disznókkal együtt élkezik s leghálborzongatóbb kínokat állja ki.
Nem találja Istent sehol, Isten. a szent, tiszla nem található
e szennyes, vad tivornyákban. Tovább keresi az egyetemeken,

iskolákban, templomokban, paloták parfömös
szegények nyomor tanyáin. Itt sem találja.

légkőrében,

a

Hol van tehát ö,

a legnagyobb titok és értelem? Az emberben. Te benned és
én bennem testvérem I Amikor Juhász Ferenc ezt relredezi. ha·
lártalan örömében véget vet életének. Igya regényben. Felro·
gásunk szerint azonban, miután most derült rá az élet értelme.

most kellett volna, hogy éleibe kezdjen. Amikor felfedezte, hogy
élete a benne létezö lsten egy gondolata.

Ebbe a gondolatba kell belekapaszkodnunk nagy tragédiák, apró bánatok és veszedelmek idején. Képzeld csak el
testvérem, ha a te életed Istennek egy gondolata, bármily parányi és jelentéktelen, mekkora értéket nyer. Isten, a mindenható, nem alkothat haszontalanul jelentékeny életet. Islen. az
örök bölcsesség nem töltheti meg a világot fölösleges, értelmetlen dolgokkal. lsten. a jó, nem sujihat féreg-vergödéssel. Isten,

az igazságos, ne m büntethet puszla szeszélybőL A le éleled
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isteni értelem, isteni gondolat. Előtted sokszor titokzatos és érthetetlen. De megérli-e a sár a fazekasi, vagy a rózsatő a kertészt?

Elötted egy utmutató áll, a világ legnagyobb fiának, Jézusnak mondása, mely mindent ragyogóan megvilágosít : "Atyám I

ne az én. hanem a te akaratod legyen I ... az én élelem a te
gondolatod". Testvérem, imigyen élj s boldog leszel I Ámen.

Karácsonyi költészet.
Alapíge ; Lk. ll.

14.

~ Dicsőség

magassá.gos
mennyekben Istennek, e földön békes-

ség s az emberekhez jó

8

8k8r811~

Karácsonyról az tartjuk, hogy a család ünnepe. Hangulata, szimbólikus jelentósége ez ós fészek felé sodorja az emberI. Karácsonyra mindenki haza tart, vagy ahol tartózkodik,
otthont varázsol magának, hogy ünnepeljen. Négy esztendóvel
ezelótt igy jutottunk a gondolatra, mi, idegenbe szakadt nemzetek gyermekei, hogy a chicagoi egyetem nemzetközi diákotthonának disztermében családias összejövetel keretében megünnepeljük karácsony elöestéjét. Százhusz különböző nemzet
volt képviselve, tarkán elütő nemzeti viseletben. Az apró tekintetű, feszen gő sárga japántól a lassú mozgású kongói négerig

Isten gyermekeinek csaknem minden fajtájából jelen volt egy.
Csodálatos, színes tömeg, amint lassan hullámzott, fejlödött fel
karácsonyfa köré, hogy ki-ki a maga nemzeti színű gyertyáját meggyujtsa. Mögöttünk az egyik kis teremből, mint éteri távolságból. szférák zenéjéhez hasonlóan szürődött be a nemzetközi diákkóru s mennyei szózata: "Dicsöség a magasságos
menn ye kben Istennek, e földön békesség s az emberekhez jó
akarat. ·· K önnyfakasztó meghatódottság uralkodott el mindenkin . A sokszín ű gyertyaláng egy vibráló fényárba olvadt öszsz:. különböző nemzetek fiai, kik eddig ököllel mentek egy~~sn ak s kiknek országh ázaiban nehány nappal ezelőtt a poil~lk~ boszork ány- mesterei lelem ényes rava szsággal tervezték,
oztek, kotyvasz tották a gyűlö let sá rga mérgét, felóJdó barátságba n, ~zivverésny i távolSágra egymástól. a lig hallható ha ngon
suttogták az égi hozsá nnát : "Dicsös ég a magasságos meny8
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nyekben Istennek. e földön békesség 8 az emberekhez jó akarat r Egy közepes termetű, barna fiatal ember állott melleltem.
Észrevettem, hogy ujjaival idegesen kopol B nadrágján, arcára
különös érzések szinei rajzolódtak ki. Nem akartam ünneprontó

lenni. nem szóltam hozza. Ki tudja. hátha otthon jár. családja
köré ben. a letűnt szent karácsonyesték. kongva-bongó harangok.
angyaljárás jutottak eszébe. vagy talán épen az fáj neki, hogy
feléjök ritkán nézett ajándékot hozó karácsonyi angyal. Nem

zavartam. hadd álmodja vissza a suhanó évek boldogságál.
vagy az emlékek folyamában szépre fürösztött ifjúi bánatot.

Nem zavartam, hisz lelkemnek egyik felével én is haza 050ntam . Végig akartam bolyongni a havas Hargita alján. anyám
hangját keresve, azt a hangot, mely annyiszor hivott imára,
intett szeretetre. Végre mégis ő megtörte a csendet, úgy 6 fo-

gai közt. félig bosszús hangon kérdezle: "Mondja. kollega. ön
is hisz ebben az együgyü mesében, ebben az ámító keleti
,

költészeiben 7" Csak annyil feleltem : hiszek. S hogy miérl. elmondom nektek afjai l
Először tiszlába kell jönnünk a valóság és a költészet
fogalmával. Van-e. lehelséges-e a kettő között éles halárvonalal huzni 7 S ha igen. mi következik ebből 7 Aki sétált a kék
Duna partján esle Peslen. az egy feledheletlen élménynek leheletl boldog élvezőie. Megbámulhatla a parti lámpákal. amint
beleragyognak a vén folyóba. hogy az a tökéletes másukat
visszave rje. Elgondolkozhalotl. vajjon melyik való bb : a parti
fény-e. vagy a Duna felszinén sugárzó? Melyikről van kimerítőbb ismeretünk 7 Melyik illuzió keltő bb. melyik kézzelfogha-

tóbb 7 Aki egyiket a valósághoz s másikol a költészethez sorozza, az ne sajnálja belepillantani a modern fény-elméletekbe

s a valóság és látszatot tárgyaló bölcseleti munkákba. Ott bizonyára me ggyőzödhetik tévedéséről.

Van ott egy másik kép. Két bujdosó magyar megindult
hangulatban ül egy külországi csapszékben. Valami hazai nö-

tát hallgatnak, különös. szomorú félét. Lassan könnybe lábbad
a szemük. Az idegenek, kik elmennek meIletlük, csodálkozva

álla pítják meg:
_Tudja e. jó Mindenható,
Mi van azon sírni veló,
Hogy el mé nes 011 delelget
Valehol egy csárda mellett.·

íl4
Mi van aZon sirní való. hiszen puszta mese, délibábos
rónasági költészet. A költő álma .... De nem ám a két bujdo-

sónak. Nekik a legvalóbb valóság.
Vigyük át a gondolatot a karácsonyi költészetre. Emeljünk ki egy mozzanatot a színes keretból. Vegyük a karácsony-

fái, ezl a legendákkal lele aggalott lűlevelű jelenséget. EredeIéi százszínű költészel burkolja. Hol és mikor jelenlkezett elöször, senki se ludja. Onnan jöl~ hol a hegyszakadékok ereszei alait a vadgalamb sírva keresi párját, hol szarvas jár

hús forrás vizére, hol a vihar rémesebben zúg s a villám

VB-

kílóbban cikázík. Az első fejszecsapásra leroskadt. Hogy síri
az erdő: mint anya, kit örökre elszakítanak fiától. Sír ő is. de

jölt, hogy hirnöke legyen a szereleinek. Hogya kunyhóban és
palotában a gyermekszemek felragyogjanak s szülők szívének

melege álsüssön raj la. Jött hirdeini, hogyaszerelel nem fogy el
soha. Költészel l? Az is és mégis löbb, afiaí. Megfogó valóság.
S az ember lelkéből, ha rálekinl, önkénylelenül feltör a mennyei
hozsánna: .. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek ....
Gondoltalok-e arra afiai, mi lenne az élelből, ha kiveszne
belőle a költészel? Kihülnének a szívek s e könnyázlatta földlekén csak az maradna meg, ami kő és sár. Ezérl kiált fel a
köllő izgalottan ma, mikor nólázó munkás legények és leányok
énekét gyár-szirénák nyomják el, vagy mint Oroszországban. a
minden "burzsuj romantikát" számúző kommunista hatalom,
hová, mint később értesültünk, a mi ifjunk is tartozott, s esdve
könyörög :
.. Lira ne halj megl
tU magadért. szépségedért.
Örök é let törvénye szerini ;
Es élj minekünk. hogy ne vesszenek el
Jövőt bimbózó hileink I
Lira. ha meghalsz.
Mi marad meg a gyermek mosolyában
A földi szóba nem illő
Más világbó l? Hova lesz. hova les z
Hjak derüjéból a világszínező
Szívdobogás titkos hevülése 7
Hova lesz; 8 ferfi erejéből
A boldogságos cél akarása ;
N ő csókjából hova lesz ft kilermés ?
Kedves. e lgyerekült öregek
Emlékeire mi von s zinekel 7
Fáradtnak mi ad emberi nyugvást.
Te m e tői kereszten koszoruk
t:s sirokon ti vir6g mit akarjon 7
Lira, ha meghalsz . .. ~

- - - - -
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É:letünk költészete. legvalóbb valóság maradj velünk I
Uram áldott légy. hogy adtad nekünk I Szavunk nincs, melyben hálát mondiunk. de a lelkünk visszhangozza az égi hozsánnát: .. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek ....

És dicsőség neked. hogy adtad a karácsonyi költészetet I
Hogy Jézus életével megszületett a világtörténelemben párját ·
ritkító hős költemény. mely új lelkesedéssel töltött el. új küzdelemre sarkalt mindeneket. Ha ő nem jön: sok toll. ecset és
véső illetetIenül hever. gondoljatok csak a renaissancei' művé
szetre, melynek Jézus volt legőbb inspirálója. sok máglya és
katakomba gyötrelemmé válik. sok élet gyászbaborultan hull
el. Mióta ő eljött. a magvető hillel vet. liliomok optimizmusról
predikálnak. tékozló gyermekek sírva visszatérnek, fájdalom és
életkereszt értelmet nyernek. háboruság boldogságra vezérel.
Oh karácsonyi álom, karácsonyi költészet. légy a mienk I Rendületlenül hiszünk benned. mert általad béke lesz. jó akarat
támad az emberek fiai közt. Ámen.

