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Jégvirág ... 
• 

MegfagyoU tavasz az ablakom .•. egy megfagyoU tavasz virág
zása. Virágok nyilnak rajla hóból, jégből ••. Virágok, amelyek hideg
ból szüleUek, fájdalomból nyiltak ... Jégvirágok •.. Erdő. Egész 
erdeje a fáknak, az ágaknak. Hóval fedeU ágak, bokrok, bozótok •.. 
hatalmas, rengeteg erdó egynehány tenyérnyi ablakon . . . sürü, lom
bos erdő, madárfészek nélkül. Nagy, fehér ligetek, némán . . . csalo
gánydal nélkül. - Ez a Tél Tavasza, a Fagy virágzása. MegfagyoU 
mosolyok ••• 

Orákig állunk a miszlikus kézzel rajzolI ablak e1őtl. Ámulatba 
hulloU lelkünk órákig barangol, láguló szemmel a jégvirág csodák rél. 
jein, a lehelleifinom szépségek képei közölt. •. Honnan érkeznek 
ezek a mosolyok megfagyva ? . . . Kinek a bánala a jégvirág .•. 

Az ablakon még nem bántanak, nem fájnak. Mosolyogva kapa
rod le az üvegről. - De ha egyszer ajkadon fagyolt meg a mosoly ... 
az rólad szomorua'n hirdeti, hogy a szivedben Tél van . . • hideg, 
fagyos T él • • • Merev jéggé fagyolt a szived virágkertje, 'nincs más 
virágja, mint a Fagynak . . , Megfagynak benne a mosolyok . . • és 
tavasszal is ugy jársz szíveddel a nyiló, kacagó, virágos, napsugaras 
fétek ösvényein, rnint egy fagyos, léli jégvirág ... 

Ebben az órában, szomoruságod viráglalanságában várok reád 
ezzel a pár szál virággal, testvér ... Reád és azokra. akiknek a szivük 
nagyon fáj ••• mert azoknak gyüjlötlem csokorb •••. 

Azoknak, akiket meglálogalolt a Bánat és akiknek szivén beko
poglalolt a Fájdalom ••. akiknek hajlékál mindennap felkeresi a Szomo
ruság s akiknek egyellen v.ndég. a Szenvedés ••. 

A betegeknek • . . akik a gyógyulásban hisznek , . • az örök 
kételkedóknek, akik azért szenvednek, mert semmiben nem .. hisznek . .. 

Akiknek mindig vinni kell a keresztet és valakit . . . aki segi. 
tene ... valakit keresnek ... Azoknak, akiket megcsufoltak és sza. 
vakkal megverlek ... és akik néha a Lélekkel találkozni szerdnének .. . 

Azoknak, akiknek sokszor érJdmetlenné zavarosodik az Elet és 
ilyenkor lálni szeretnének .•• Azoknak, akiknek megvilágosodolt már, 
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hogy az ember egy szegény, vak pillangó, aki a virágok közölt csa
pongva röpköd és nem ludja, hogy milyen hajszálon függ mindig az 
élde •.• 

Akiknek a szivük megremeg, ha koporsól lál szemük . . . és 
a Halálfól még félnek ... akik a • Tulsó Partok" felé készülődnek '" 

Akik néha, alkonyaikor Islennel beszélni szerelnének ••. azok. 
nak kölöffem csokorba ... 

Neked is tesivér, arra az órára, amelyben körülöffed .•• arcok. 
ról mosolyok lovafÜnnek ... Ragyogó szemekbe könnyek gyülnek ... 

Szivek hanglalanul megszakadnak ••• beszélő ajkak elhalIgal. 
nak . . • Mosolygó élei halálba hull •.• kacagás hangja elnémul .. . 

Amikor ráeszmélsz arra, hogy ez a világ elmuló kép csupá.n .. . 
melyben lovasuhan minden, mini az árny ••• és meglálja szemed. 
hogya Mindenségben más valóság nincsen • . • csak az Islen ... 

Amikor ennek az órána~ szenl szomorusága szán be hozzád, fáj
dalmad órájában ••. elhagyaloffságodban feléd mosolyog egy szál 
virág e könyvben • • • keresd meg leslvér . . • ülj le bánalod ölébe 
csendesen, egyedül • . . beszélni akar a sziveddel egy vigaszlaló Ige ... 
hallgasd meg leslvér • • . 

I 
• 

• 
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Orgonanyil6.s 

"Aki ismeri az én, parancsolataimat és meg ... 
tadja azokal. szerel engem; aki pedIg en
gem szeret, azt szereti az én Atyám. és én 
is szeretem azt és kijelentem magamat an .. 
nak .... J.in~s, 14. rész, 21. verS. 

, 
Lilaszin linlába márlolla minden ágának lollhegyél az orgonafa 

és Ievelekd iri illalbe/ükkel s?<rle a világra. Minden ág egy lollhegy 
s minden virág rajta, az Orgona Fának levele, irása . . . melynek ize. 
nde iIIalborilékban érkezik meg hozzád. Nem is kell' fellépni, ugy is 
e1ludod könnyedén olvasni .•• 

Amikor a Szellő, az Orgonavirág iIIallevelének jókedvü poslása 
nyiiolI ablakodon ál a szobádba dobja a virág iIIalál, fel sem kell 
szakilanod a levél borilékjál . . • csak egy mély léleKzel • már szi" 
vedbe suhanl ..• a lelkedbe árad s mini a lavaszi ár, e1önli érlel. 
med mezőil az Orgonavirág izenele ebben az egy szóban: Május .. , 

Május voll és az orgonafa egyre löbb levelet iri a rokonaihoz, 
ismerőseihez . . . emberhez. virághoz . . . és minden levélben illalos 
be/ükkel .. az , egy szó: Május ••. 

MosolygolI a Gyöngyvirág, amikor a Szellő eIlibbenl zöld leve. 
lei közölI és gyöngyszemeivel e10lvasla az Orgona fa izeneiéi : Május. 
Igen, május van, mosolygolI a Gyöngyvirág s halkan megzendüllek 
virágjának fehér harangocskái ... Köszönöm testvéremnek, hogy nem 
felejtell el a hosszu álom alaII ••• Köszönöm és vidd Szellő poslá. 
som a csókom érelle Orgonavirágnak. Gyöngyvirágom csókja, illal. 
lehelletem, legyen levelére mélló köszönetem ••• Május van nálam 
is, szép tavasz, hüs harmat, napsugár és közeleg a nyár ... E:zf 
vidd el .•• 

És az Orgonavirág levelére százával száll vissza minden kis vi. 
rágtól . . . cseresznyevirágtól, barackfavirágfól, kerfi virágoktól, réti virá· 
gokfól a mézédes szavu, virágos beszédü néma illatválasz ... 

Köszönjük jó testvér, virágok királya, - lila Orgonafa. - köszönjük 
s köszöntünk ... Május van nálunk is, boldog, meleg május. Tiszta 
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kék s mély az ég, mini egy tulvilági lenger • .. a nap egy Fény .. 
hajó. mely áfuszik rajta ragyogó boldogan ... a holdás éjszaka olyan, 
mint egy álom _ . . ezüst álom . . . 

I Szép élni, jó élni, sullog önfeledten a virágok ajka. Vidd Szellő 
testvérünk a mi izenelünk, hogy boldogok vagyunk ..• Május van ... 
Tavasz van . . . gyönyörö, szép május . . . 

Es a zöld eétek felett, a szürke kőházak között, az egész menny. 
boU alaft, a lélekző föld párái felelt ... mindenfelé illatok szálltak, 
illatok érkeztek, találkoztak, ölelkezlek, vitték, hozták, hordozták az Or. 
gonavirág első izenetéj: Május ... 

A. rózsás arcu Hajnal megkopoglatla fényujjaival az álmodó háza .. 
kon az ablakol : ébredjetek t Izent az Orgonavirág ... május van I 

Bezárl börtöne söJéfjébőJ csak a sóhajtása tudoff kihajolni, a ki. 
csiny ablakon a fogolynak és az ablak e1őlt elszálló orgonaillat csók. 
jától megfájdul a szive a mélyben ülő rabnak . .• még mélyebbet 
sóhajt. Odakint május van ... és én most itt vagyok .• . 

A fehér párnákon pedig megmozdul a nehéz betegek bágyadt 
feje, a nyitott ablak felé fordul kinnal, de szivébe egy régi boldog ta
vasz emlékei szállnak és lázas ajkai gyönyörrel suflognak .•• Május. 
szép május s a nyitott, sápadt ajkak remegve lehellik a réges-régről 
ismerős illalot ... orgonavirág, kék ég ... élet ..• egészség ..• 
május, szép május . .. könnyeive! sóhajtja a beteg . . • Milyen jó 
vagy hozzám szép Május, hogy ilf is felkeresiéi . . • I 

* 
Milyen boldogok vagyunk mi emberek, még egy ilyen hervadó 

élelü. muló tavasztól is ... Minlha az Élet lehellete volna; az Életé, 
amely valami titokzatos magasságban, vagy mélységben rejtőzik s min. 
den tavasszal felkeres onnan bennünket . . . 

De ha egynehány szines sziromlevél, zöld lombok, zöld füvek és 
egy kevés illat ilyen boldogságol hoznak le a földre, milyen lehetett 
az a szent Tavasz ... az a szép Május . .. amikor a Lélek fehér 
orgonája virágzott a földön ... Názáretben I Mikor Urunk Jézus, ez 
az Égi Orgonafa fénybe márJofta szavait, igéit •.. a jóság mézébe 
telJeit és ugy izente szerte a világnak az első és utolsó és egyetlen 
boldogságol ebben az egy szóban: Szeretet . . . 

Akkor kelleti volna élnünk nekünk, akik nem Iátlunk, nem él. 
tünk még soha lélek_tavaszi ... A szivek májusát kelleti volna Ját_ 
nunk ... amikor virágozni kezdett Jézus Urunk szive s illatárja el 4 

öntötte az embersziveket ebben a szent szóban: Szerelet. Hát kell_e 
más Tavasz ennek a világnak és a mi szívünknek, mint amelyben 
a Szeretet virágzik és illalozik? ... 

Mindennek csak annyi értéke van, amennyi szeretet van benne. 
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Lehel valaki okos fej, vagy előkelő vér ... vagy bármilyen szépség, 
még sem kell szivednek. ha nincsen iIlaia á. lelke virágjána~.t Az em
ber szive a szerele/re van berendezve. A Szerele I a levego)e, a lágy 
kenyere, a békessége, a gyógyulása, a mosolya az élelünknek. 

Amikor kinyitott az az f:gi Orgonafa Názáretben, lélekillatával 
boldog tavaszba varázsolta az embrrvilágot. , . A merre ment, sán_ 
tán, bénán bolorkáltak nyomában a szenvedők, mig egyszer Jézus 
megálloU ... feléjük fordult és csak egy szót mondott: Szeretet • .. 
SzereteJ •• , ujjongott a tavasz a meggémheredelt kezü emberek szi. 
vében • . . Szen'lel ... 'lÜnődött el a vak ember, homályos szemeti! 
a kiken fénylő ég felé forditva ... Szeretet ... sikoltott a bünei=, 
ből visszatérni vágyó és a boc9ánalra gondolt ... Szeretet ... só" 
hajtott a szegény koldus .. : Szeretet ... te nagy gazdagság ... 
Szeretet ... fe soha meg nef!l sántuló -láb ... Szeretet •.. fe min" 
dent látó szem . . . Szeretet . . . Je örök egészség . . . Szeretel •.• 
te soha nem fájó sziv ... Szerelel ... te büntörlő Irgalom ••• 
Szeretet •.. Te Isten ... légy enyém , , . 

Es eldobta mankóif a sánta ... megnyilt csodálkozva a vdk 
Szeme , •. könnyeiben tisztára fürödve átlépetf bünein a m€gfért 
lélek • . . 

Szeret,",t •. , elindult a hang a Jézus szivéből .. , Szeretet su
hant be a nyitott ablakokon át a szobákba és a gazdag ember ki
ment háza elé és ebédre hívta a szegényt . . . 

Szeretel .•. zengett szeliden a hang ... és egymáshoz hajolt 
békésen kél régi haragos és eldobta két kéz az élesre feni kést ... 
Szerelet •.. visszhangzott ezüstösen a lelkekben , . , és a zöld r~ 
tek feleli, a szürke kőházak között ... az egész mennybolt alatt lé~ 

lek-örömök, békességek, barátságok, bocsánatok szálltak, érkeztek, fa_ 
lálkoztak .. . vitték, hozták, hordozták a1. Égi Orgonafa elsd izene
tét: Szeretet ... Tavasz nyiIolI a szivekben . . . 

Szerződést kötött velünk az Ur a boldog éJeIre. Jézus a tanuja 
a szent szerződésnek, melynek két pontja van: "Szeresd

j 
az Istent 

teljes szivedből . .. és szeresd felebarátodat, ugy, mini magadat." 
Ezért a két pontért azt igérte, hogy boldog életet ad nekünk a föl
dön ••. aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, sze
ret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám is, én 
is szeretem azl és kijelentem magamat annak . . . Csak szerelni tud
junk ... és ezért elviszi, e1üzi fájdalmunk, .• megszünik, nyomo. 
runk, koldus állapotunk ... ismerellen lesz a földön éhség és beteg-
ség és boldogtalanság ... De a szerződési mi felbontottuk ... sze. 
felni nem akarunk és ezért nem tudunk s igy ma is boldogtalan. sze" " 
rencséllen életüek vagyunk ... 

I 



Hiszed-e testvér, hogy csodákat tenne a Szerdet nálunk 1 • . . 
Biznánk csak SzereleIre a föld sorsá! • . . e1büvölné ugy a világun
kat, hogya mosoly országa lenne, minden ország benne .. . Csak 
válaszfanánk koronás királyunkká a Szeretetet. hogy ő ossza el a ke
nyerel ..• és a Szerelel fizesse ki a munkás! .•• Csak kérnénk 
meg, hogyaSzerdel hozzon förvfnyekeJ . .. 

Szerelell Miér! is nem reád bizzuk az élelünkel ? • • • Miér! 
a Gyülöldre? •• 

• 
Május van . . . izen az orgona virágja . . • Nekünk is izen az 

Egi Orgonaf •. • . az a fehér Lélek : Szerelel van.e már nálalok ? 
Megjölf.e a május, a lelkek Májusa ••• Mil izen ünk vissza? . • 
Mikor izenheljük : Igen, drága Lélek .•. Május van nálunk is .•• 
meleg, boldog élei, nyilnak a virágok • • • virágzik a szivünk és boi. 
dogok vagyunk .•• meri szeretni ludunk ••. 

• 



Boldog Boldoglalons6g 

"Mondom nektek, mindenkinek, akinek van 
• 

adatik, - akinek pedig nincs, még amije 
van, is.elvétetik t6le,- Lukács. 19 . rész , 
26. vers. 

Különös törvény ez. O lyan, amely tel jesen ellenkezik a mi vilá
Runk törvényeivel ... 

H iszen, akinek nincs. ná lunk annak adni kell, hogy legyen neki 
s és ak inek sok van , annak erkölcsi kötelessége adni oda ... ahol 
nincs. 

Nálunk segifeni kell azf, ak inek 
nincs. vak, - az én ké t szemem 
nem kell ... 

•• • semmIje nmcsen .• . ha szeme 
kell szolgáljon neki .. . vezet-

H a gyenge öreg, vagy teheteJlen gyermek, az én két karom kell 
oda nyuj lan om . . . ha kenyere nincs, - az én kenyerem az övé is 
kell legyen .. . 

A ki nek nincs, annak adnunk kell, ez a helyes törvény, - aki
nek pedig van, az ad jon, ez az igazságos törvény . .. és a legböl. 
csebb Isfm fiu, az Ur Jézus Kriszfus mégis igy hirdefle ki az l sten 
országának egyik törvényét : n Ak i lH~'k van , annak adatik, ak inek pc
dig nincs, még amije van is, elvétetik tőle . " 

A. mi életünk a fö ldon hasonló egy kaptár méh életéhez. A mb
hek lársadi'l lmában a dolgozó 'méhek ezrei, a királyné, sőt még a .here 
méhek százai is mind ellnek az egyetlen törvénynek a szolgálatában 
állanak: mézgyüjfés. A. méhl'knek ez a kenyertik, ez a foglalkozá_ 
suk . .. a mézgyüjtés az álmuk és az imádságuk, mert a gyüjlött 
mt'z az éle! . , . 

A méhek oIszágának léféf egyedül a méz biztosilja .. . és amely 
méh nem áll a mézgyi.i jlés szolgálatában, azl kive/ik országuk ból. A 
gyengéket, a fejlell eneket gondozzák, de a lázadó munkátla nokai, akik 
csak fogyasziják. puszlitják a mézet, de nem gyüjtik , .. azokat kizárják. 
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Ilyen kaptár <I föld ... és az emberszivek azok a parányi mé. 
hecskék. döngicsélő, énl::!klő, siró szivméhecskék, akik ennek a világ" 
[Jak széles rét jein rőpködve keresik a lélekzvirágok mézét - a sze ... 
fetelet ... 

A szeretet a Lélek égi méze ... Ha szeretsz, jó neked és an" 
nak is, akit szeretni tudsz. Ha szeretnek, boldog vagy ... ahol su· 
relefel, szivet kínálnak, hüséges vagy ahhoz a helyhez, mini a méh 
a mézvirághoz . . . 

Ha nem szeret senki, szemoru Jesul allél ... kivdetlcn bolyongó 
nyomorultnak érzed magad, ha nincs, aki szeressen ... 

A. Szerelet a jitka, az érleime az Eleinek •.. 
A Szerelet virágjának lélek=mézével boldoggá van biztositva az 

élelcd ... a földön is. a mennyben is . . . az embereknél i!? a jó 
Istennél is. Aszerelel méze lélek .. kenyér, amellyel biztositva van szá. 
modra a kenyér a földön is, a mennyben is ... biztositva van a me. 

leg a IÜzben js, a szivben is ... 
De ez a földi világ és abban a mi éleIÜnk kopár mező ... alig 

VJn virág rajta. Kevés olyan lélek virág nyilik errefelé, amelynek mé", 

Iyében igazi mézet, szeret€fet találsz ... óh, ez a föld koldus a sze ... 
re!elben ... És vannak olyan nyomorult szivméhek, olyan nyorno~ 
ruságos emberek, akiknek szivében még a saját maguk számára sem 
találsz szereletet, nemhogy a más számára ... Akik magukban sem 
tudják szeretni a lelket ... akik magukhoz is kegyetlenek ... nincs 
szerelefmézük, hogyan ludhassanak az ilyenek másokat szerelni? ... 
ezekről mondja a törvény: .. akinek pedig nincs, attól <IZ is elvétetik, 

.. " amIJe van. 
Egy temetőben egyszer kél fejfa mondolI nekem kél szép törlé ... 

netet. Alkonyat enyhült a sirok fölé s én olt üliem a sirhantok elölJ... 
fö!őlfem az ég, alatIam a föld ... Fö!öllem az égben azok a lelkek, 
akiknek földi neve a fejfákra irva ... abllam a földben a lestek, 
amelyekben neveiket viselték a lelkek . 

• 
Igy kezdte az ~gyik fejfa: Az én siromban egy szegény asszony 

fekszik. Látod, fényes, fekete márványoszlopomon arany belükkel irva 
a neve. Pedig ez az asszony koldusszegény volt. Mosni járt ... Hél 
élő gyameke kérte mindennap a kenyeret tőle ... 

Dolgozni még egyik sem ludolf és az asszonynak nem voll 
egyebe, csak a két erős karja, meg a bizó szive ... de a szive, az 
tele volt hillel, szerele/Ici ... 

Tudod_e - mesélte a fejfa - hogy mennyi ruhát kell kimosni. 
vasalni egy asszonynak ahhoz, hogy csak üres kenyérre is jusson l .. , 
Tudod .. e, hogy mennyi mézet kell arra a sovány kenyérre csurgatn 

/ 

, , 
I 
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a szive jóságából, a lelke szerelméből egy édes anyának ... hogy 
a szegény kenyér édes legyen? . . . Igy folyt az életük. Az anyjuk 
mosolygoff és mosott. a gyermekek lelke virág~nolt .. . 

Egy harmatos reggel, mikor munkájába indult, alig feU egy lépést 
előre az uton ... siró,,,rivó apró pólyásbabáf talált. Valaki kitell~. 
Talán egy fialal anya, ki nagyon szegény volt ... Mil csináljon vele? 
Neki is VdO eJég. .. de a kifeJt gyermek csak pityergett és apró 
kacsóil nyujfogaJtd a mosónő felé ... És az asszony nem hiáb <l volt 
hél gyermeknek anyja ... megérlelte. A hét gyermekes asszony le ... 
hajolt. .. könnyező szeméből ráhul10ft egy pár csepp a gyermek 
fejére ... és ezzel a pár cseppeJ magáénak kereszlelte a kitelt gyer ... 
mekel. Mosolyogva emelfe magához, ajkához és csendben vissza .. 
indult ... Jöjj velem, suttogta magában, ahol hél gyermeknek ad 
Isten kenyeret, tc sem halsz oU éhen ... légy tc a nyolcadik. És 
hazaviJIe ... 

Istenem, ~ány szive Ielletetl ennek az asszonynak ? ... 
TeU .. mull az idő, a nyolcadik fiu is nagy left. Szép hangon éne 

kelt ... igy hál kenyerét .énekkel kereste. Gitárral kezében és ' dallal 
ajakán járta a világot. Sok pénzt kercselt ... Nem kellett mosni már 
a jó asszonynak, - ellátta a fia, - a többi gyermekek is, de leg,.. 
inkább a nyolcadik gyermeh .. , az a kite.Jt gyermek. Kén yelemmel 
és kenyérrel .. , szivvel és lélekkel szercJfe... ezl a sirköve! is a 
nyolcadik fiu emeUelte ... 

Látod, ak inek van, annak adatik ... 
Elha!lgaloU a fekete márványoszlop, de mélyei sóhajlolt mcllelle 

egy deszka keresztfa. Nyikorgott, sóhajfolJ, jajgatott, mini alánek a 
szive nagyon fáj ... és siránkozva megszólalt a deszka keresz/fa: 

Oh én ismerem ennek a történetnek a másik fdét ... alattam 
nyugszik az az ?kkor régen ifju asszony, aki kitette a gyermekéI. Ifju 
házasok voltak, utaztak körül a világon. De kényelmellen volt nekik 
a gyermek, merj élni - vigan szerettek. A gyermekei pedig gon .... 
dozni, szeretni kell. Csakhogy ők magukat jobban szerették és a 
könnyü életet .. "kileJlék. Igy leU a gyermek az öregasszonyé ... 

Szomoru ember vo!t az énekes, .. vig embereknek, amig lisz; 
les arcával vidám dalokat énekelt, _ a szive sirt belül, ,. De volt 
egy szomoru éneke is. Ritkán é nekelte. Arról sirt ez a szomoru 
ének, hogy egy ifju aszony kilelte gyermekét az ufszéJre .. . valaki 
felvette. fclnevelte ... 

De az ifju anya egyszer, - Isten tudja am'ak tilkát, miért, -
egyszer mégis nagyOll vágyol! a gyermeke után. Férje is elhagyta, 
nem volf, ami qdahaza tartsa ... nem voll meg a gyermek. Csz IcU 
a feje is korán az ifju anyának, beleőszült abba, hogy várta, egyre 
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várta haza a fiát. Valami érJhetejlen reménykedéssel várla, egyre 
várla. Mikor aztán egyszer nem tudott tovább már nyu,(!odlall ma .. 
radni, .- elindulJ ufá na ... 

A gazdag asszonyból ulszéli koldus lett, aki menl, vándorolt 
városról városra, hogy valahol hátha felismeri, hátha megtalálJ3 a 
fiát ... Sohasem találkoztak ezen a világon... ugy halt meg az 
asszony ebben a városban egy családnál, ahol szolgált és iH teme:t. 
ték d. Gyermeke, ura, gazdagsága, mindene volt és mindmf elvesz. 
telj, mert nem 5zereteU ... "akinek nincs. aitól az is elvétetik, amije 
van. " 

Igy fejezte be a történetei a másik keresztfa s én elgondolkoz. 
tam, hogy milyen titokzatos is a mi Istenünknek utj a ... , hogy a 
temetőben egymás mellé került a szivfden anya és a sokszivü anya 
és milyen különös a mi Atyánknak bölcsesége, hogy egy mosónő 
(ekeJ~ márványból kap emlékei sirjára s egy dusgazdag asszony egy 
deszka keresztfát, akkor érlelfem meg, hogy Jézus királyunk a Sze .. 
reJdről mondja: "akinek van, annak adalik, akinek pedig nincs, még 
d mije van is, elvétetik t6le" ... 

• 
Vali1mikor régesrégen, bün volt még a földön, az emberek sze ... 

mében, az Isten Fia után menni. .. Valamikor régen csak megzör .. 
geUék az ablakot annak házán, aki keresztény.gyan us volt, vagy 
Kriszlus-gyanui volt, benyitottak hozzá, kihozták házából és e-lviUék a 
hivőt ••• 

Valamikor régen nagy bün volt követni Jézust és csodálatos, 
akkor mégis voltak követői az Isten Názáreti Fiának, voltak vallói a 
Szeretetnek és hivei aHifnek ... 

Ma erény számba megy a Jézus követése, ma dicsérik éreUe és 
tisztelik a Jézusért rajongó lelkü emberi és ma még sincsenek az 
"Ur" .. nak követői ... Valamikor tele volt a kereszlényekkel a ró ... 
maiak cirkusza és halálordílásuk irfózafosabb volt a rájuk bősziteIt 
orosllánok és tigrisek éhes, vérszomjas orditásánál . . . ma senki sem 
bántja keresz!énységéért az embert, sőt megbámul nák, mint valami 
értékes régisége! ... mulogatnák. mint a legujabb és legkülönösebb 
csodát •.• ma világhirü lenne, mint Tolszloj és ragyogna az emléke, 
mini Assisi Ferencnek •.. de ma még sincsenek . " falán épen 
azért, mert nem kell szenvedni éretle, falán épen ,azéri nincsenek ma 
Jézusnak, a Szeretet ujjának kövelői? I Vajjon ha büntetés járna 
érte .. • ha számüzdésbe kergdnék keresztény voltáért az embert 
ma is .•. vajjon több volna a földön a Jézus .. kövelő 7 Többen vol ... 
nának rajongói A Szeretetnek 7 ... 

• 

I 
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Igaz, hogy szerelni a legnehezebb a földön . .. nehéz szerelni, 
de nincsen a földnek semmi más olyan szépségl', varázsa, nincs 
OlYdll főldönfuli ereje semminek . . . ,nincs kincs.,. éI.~any vagy gyémá,nt, 
mely igézőbb lehelne ... nincs varazs, mely bubaJosabb lenne, mmt 

a Szereteté . . . 
Az nehéz ... szerelni. A Szeretet lelkét megőrizni . . . ez a ne# 

héz. A szerelel lelkél megszerezni , , , a Lélekhez lartozni, a Lelkel 
szerelni, ., il Szerelel lelkél beIehelIni il hajnal l,,1 és nem kilehelIni 
a lenyugvó nappal, hanem megőrizni még álmullkban is ... ez nehéz. 

Régen rabságba hurcoltak volna és agyonv.övezfek volna a sze"" 
refetért, ma áldanának érte. 

Ha valaki ugy él már a földön mint egy máglya felé induló, 
halálraitélt istenhivő és szenvedés árán is csak szerd, annak a bünei 
botlásokká enyhülnek a Szeretetért, amit él szivében hordoz. 

Aki pedig ezt a szeretetet a szegényelmel(, a szenvedőknek, 

a megfagyott lelkeknek ajándékozza, annak botlásai, vétkei, bünei 
mind eltöröltetnek, mert akinek van... szerelde, annak bocsánat 
adalik , , , 

"Akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, amije van is eJ: 
'I I'k t"l " vee loe ... 

• 



Sirá.s-Nevelés. 

"Mindennek rendeli ideje van i:; ideje van 
az ég alall minden akaratnak. Ideje van aszü" 
[elésnek és ideje a meghalásnak... Ideje 
van a sírásnak és 'ideje a nevelésllek. ~ 
Predikálor. 3. rész, 1. , 2, 4, versek . 

• 

Sirás, - nevelés ... kél külön arckép egy arcról. Kacagás, -
zokogás ... két külön világ egy földön. Mosolygás, - könnyezés . .. 
tavasz és fél egy ugyanazon a ll apon. M ind a kellő il sziv ünkből 
száll fel és a szivünkbe hull ... 

Sirás. - nevetés, két örökös vendég, az egyik fekete, a másik 
fehér ruhában, titokzatos két ismeri idegen, akikrő l sohasem tudjuk, 
honnan jöttek, hogy miért jöttek ... csak meglálogatnak és elhagynak 
oennünkef ... semmit nem kérdeznek ... tetszik-e nem tetszik, 
csak beoson nak, kisurrannak a szivünk ajtaján és olyan csendesen 
c~ukják be az ajtót, olyan zajtalan ul járnak, hogy sohasem tudjuk hol, 
merre járnak, benn vannak .. e a szivünkben, vagy várnak ránk vala= 
hol ... csak megjelennek ... két ismeretl en ismerős, ké l jól ismert 
idegen: Könnyezés, - Mosolygás . . . és egymásnak nyitják meg az 
ajtót . . . 

Ki tudná megmondani, hogy kik ők, hogy honnan jönnek, hogy 
miért jönnek, mit akarnak, mit keresnek, ki küldi hozzánk őket, a 
mosolyt és a könnyeket? Miért nem tudjuk amikor akarjuk, akkor 
hivni őket, miért nem tudunk parancsolni a könnyeknek hogy kgyen 
vége hamar a kesergésnek és miért nem a mosolyn a!.:, hogy gyak", 
rabban keressen fel bennünket?.. Mi a sirás és mi a nevetés ? 
Mikor van ideje a sirásnak és mikor a nevetésnek, ki határozza meg? 
Ebbm a percben hol, merre kóborolnak a világon? . . Melyik em ... 
ber arcán könnyezik a sírás e percben és hol csendül meg a nevelés 
kinek a szivében? . , Kit keres fel most épen, a két titokzatos ide ... 
gen, akikről senki sem tud semmi!? .. . 

Csak mennek, csak jönnek, megérkezne k, - két vándor muzsikus, 
csodálalos két zenész .. , megérkeznek. amikor a Láthatatlan Ur el. 

I 
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küldi őket, leülnek il lelkünk asztalához, kezükbe veszik az arcunkat, 
az arcun k idegeit ... összehuzzák és kiszélesilik, mint a harmoniká l, 
csak belekapnak a szivünk orgonájába, - lenyomják érzdmeink fe. 
hér vagy fekete billcnfyüil ... mi elfehéredünk, vagy kipirulunk, kez
dődik a játék . . . az ember szája elgörbül, megrándulnak az idege:k 
és (elzokog, vagy felcsendül a láthatatlan orgona hangversenye, folyik 
a sírás ... folyik a nevelés ... 

• 
• 

Az emberi lélek titkokal rejlő és mély, mini a tenger; agyön. 
gyökben hulló könnyezés és a gyöngyöző nevelés egy csodás jelen
tés arról. hogy 011 len n a mélyben . .. a láthata tlan lélekben, az 
Islcn látta szivben mi történik . . . A sí rás zokogva mondja el, hogy va ... 
!ami gonoszság /Brlén! benn a szivben, gyilkosság, megöltek egy ál. 
mol ... haláleset történi, - meghaJt egy ábrándkép .. ", katasztrófa 
történi, - rombadölt egy szép terv, , , 

A si rás könnyezve jelenli, hogy vendégül jöll szivünkhöz a 
Fájdalom .. . a si rás, ez a könnybcIiikkel irt gyönyörü irás bánatosan 
meséli el, hogy szivünknek oddbenn most szomoru órája van, bu. 
csuzkodnia kell mosl v"lamilöl ... el kdl váln ia most valakitől ... 
és szegény szivünk ugy fáj., , \ 

A nevelés, óh a nevetés" . . örömhegedün összhang keresés, 
boldogan kiállja világgá, hogy odabenn II szivben, meleg érzés-böl
csőben megszületell egy öröm... kinyilt egy álomvirág szines, ró. 
zsás sziromlevele ... a nevetés ragyogó arccal jdenti, hogy valaki jó 
vendég érkezett a leJkünl< házába és szivünk, - ez a hárfás, -
a mosoly szinei he n már hangolja a hurokal a dalhoz, amellyel az 
érkező vendéget, az örömöt akarja köszönteni... a mosoly aszi
vünkből kiszalad az ajkunk kapujába, mint a gyermek az ulca kapu
hoz és ugy ujságolja minden elmenőne k, hogy egy fehér angya l va ... 
lamil hozofl a szivünknek .. , valamil, amil Isten küldölJ . . . és ennek 
ugy örül, ugy örül " szivünk . "" ez az öröm, - a nevelés .. , 

Ideje van a sirásnak és ideje van a nevelésnek. .. Ideje van a 
sirásnak, amellyel először köszöntjük ezt a világol pólyánk párnáján 
és meghatározott ideje 'van annak a sirásnak, amelynek könnyei ko ... 
porsónkra hullanak" " . 

Es ideje van a hevetésnek . .. a mosolygó lélek ardnylásának. 
Ideje van az Islenben való szen I öröm áhitatos, hivő mosolyának ..• 
ideje van a földön rendelve mindennek, amint ideje van a születés ... 
nek, amellyel megkezdjük a könn y és mosoly vándorulját a földön és 
CI~nde1t ideje van a meghalásnak, amellyel elhagyjuk ezt a könnyes. 
mosolyos országol ... 

• 
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Lelke van mindennek, az éldlelennek látszó hegyeknek, a föld .. 
nek. a fáknak, a virágoknak. .. A Lékk egy fejlődő gyermekhez 
hasonlít, fejlődése ulja itt vezet keresztül a földön és átmegy minden 

anyagon .. . 
A fejletlen állapotban levő Lélek a hegye kel élteti, a földel, a fej~ 

lellebb L élek a növényvilágot, ., virágokat, a gyümölcsfákat ... 

A roppant kőhegyeknek a lelke még olyan, mini egy cse:csl?mő. 

Alszik. cvezredek alalt alig mozdul egy keveset.,. a fák és a nő" 
vények már fejleUebb lelkeknek ruhái .. , Milyen kiálló nagy kü .. 
lönbség van egy mozdulatlan hegy és a szél ka rjában iobbra ~ balra 
hajladozó virágszál közölt. Mennyivel önludalosabb egy rózsafa, -
mini egy darab arany. 

A növény már m::rn olyan lebilincselt rab. . . mozdulhat fölfelé, 

oldalra ... 
Az állat, az állat pedig teljesen önálló és szabad . .. az állatban 

az ösztön, az a lélek első lépése, járni lailUlása; egy kutya az utcán 

heverő kődarabhoz képest valóságos tudós ... 

Aztán következik az ember. Az emberben a Lélek a legtökéle. 

tesebben fejezi ki magát al anyagon át. .. lu már feltör egészen a 
Lélek, sir és nevel, amit sem ásvány, sem a fd, sem állal nem lud 
meglenni, - a sírás és a nevdés nem az anyag munká ja. Hus, izom ~ 

szövet, leslsejt ilyent, - mosolyogni és sirni nem lud szellemi ok 
nélkül ... még sirni igen. A fesli fájdalom kipréselheli a könnyeket, 

a megsebzett őz vádoló könnyes szemmel néz a vadászra. de moso

lyogni egy állal sem tud. Mé2 az emberhez kg közelebb álló rokona, 
• - a malom sem. 

A mosoly az már a L éleké, egyedül a Léleké. A mosoly a 
virágzó lélek szép köszöntése. Lélek vagyok, mert mosolygok. Moso .. 

Iyogj és mindenki szeretni fog, merI a mosoly a kinyil l, a viruló 
Lélek szépsége, szép arcának pírja . . . 

De ha már Lélek az ember, miért nem mosolyoghat örökké, 
miért kell sokszor annyit sirni? . .. 

M eri minden Lélek egy lassan nyiladozó égi virág bimbója és 
minden lélek.virágna k Isten a kertésze, mert minden L élek az Isten 
tulajdona. Ö tudja egyedül, hogy melyik virág mennyire nyilolt ki, 
melyik Lélek " jósága" mennyire virult ki . .. Ö látja egyedül, hogy 
melyik Léleknek mennyi kell a harmalhullásból és mennyi il nap. 
fényesőb51 ... melyik embernek mikor van Ildgy szüksége könnyre 
és mikor mosolyra ... hozzánk váratlanul érkezik mind a keltő . . . 
mert van napunk, amikor sirva ébredünk és mosollyal alszunk és egy 
másik napon a mosolygás ébreszt és a sirás altat el ... 

• 

• 
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Mi a könny és mi a mosoly? .. 
A sirás a föld mosolya, a mosoly az ég könnye. Igen. A föld 

szornoru ország, ninCs más mosolya, mint a könny, mert ilf mi~dcn 
öröm Sirássá változik . .. De a másik világnak, a Mennynek meg a 
könnye is mosoly, mert a lélek vigasztalása az... a mosoly. az égi 
szép könnycsepp. A sirás a földé, a mosoly az égé. 

Sirás, - nevetés... két külön világ fénye és árnyéka egy ar .. 
con .. , A Föld mosolya köny... az tg könnye mosoly ... Külön 
járnak hozzánk és egyik a másiknak nyitja meg az ajtót. .. egy" 
másulán érkeznek indulnak szivünkben, mint Napkelet titokzatos or.:> 
szágaiból érkező és oda induló hajók akikölőben . .. könnyek és 
mosolyok ... mindenik valami terhet rejt. .. valamit hoz nekünk, 
valamit elvisz féJüek ... 

De van egy pillanat, amikor találkoznak... öss'zeölelkezik a 
könny és mosoly bennünk ... hogy aztán örökre meghaljon a könny 
és mienk maradjon örökre a mosoly. --' Ez az utolsó pillanat ... 
amikor könnyes szemünkkel még egyszer fájdalmaink földje felé for. 

dulunk s azlán kihülő leslükkel együtt meghal a könny és marad .. . 
a mosoly . .. 

Tavasli hajnalon, a kék égen, mikor még nem jött fel a nap, 
de fényből himzetl ruhájának ragyogása rÓzs.:lszinben virul ni kezd az 
égi ut alján. .. olyan a hajnali ég, mintha mosolyogna. - Ez a 
mosoly egy előre küldölI Hirnök allól, aki érkezik :a Naplól ... Angyal, a7. 
Oröm Mennyországából. - Szép fénylő keze minlha hálrafelé inle" 
gefne . .. jön már mögölJem az Oröm ... a Ragyogás ... én 
csak az árnyéka vagyok annak, aki mögöllem érkezik. Ugye, hogy 
én is szép vagyok . . . hál Ö milyen szép I - Majd megláljálok. 
- Ez a mosoly jelentése . .. 

A haldoklók ajkára sokszor rálelepszik egy fény ragyogása. -
A leslel elhagyni készülő, ébredező Lélek egy valahol megnyiló ka
pun át bepillantott egy bübájos világba . .. az Isten Lélekországába .. . 
és mosoly nyilt ki az ajakán a fénytől, amit látoff . . . Mosolyogva 
lépett ki testéből a Lélek . . . és ez a mosolya földi almából ébre.:r 
doző léleknek mosolya itt maradt a halott hidegülő ajakán . .. mo..
solygolt, mert szépet látoU . . . 

.Azért olyan szép és tulvilági, a halottak ufolsó mosolya . . . 

• 
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Esti Mécsvir6.g 

"Monda neki Jézus: Mivelhogy láttál ",n" 
gem Tamás hillél: boldogok, akik nem 
látnak és .. , hisznek~. János, 20. rész, 
29. vers. 

A mesélés órája ez. Ez az alkonyati söté tség ködébe borult óra 
a mesemondásé ... Ilyenkor, amikor még korai lámpát gyujtani, 
csak a füz világit, pirosra fe.sive a láng szineibcll villanó buforokat és 
arcokat .•. jó il~enkor meleg szobában i.i1ni és hallgatni valami 
fiJokzafos mesét, amit a mz mesél ... valami csodálatos, melegszivü 
mesét a Jóságról ... valami vigasztaló mesét a szomoruság ellen .. . 
Egy uj történetet a Halálról, amelyben a H alál nem fekete, hanem 
fehér és mosolygó ... és nem ijeszti szegény szivünkef a sötét ut· 
cákon, vagy sötét szobában, hanem derüs fénnyel néz ránk és ugy 

. nyujtja nekünk karját, - vakitó fehéren és ugy nyitja meg egy szép 
Másvitágnak ezüstös kapuját . . , tessék besétálni .. . 

J ó volna most mesét hallgatni a Fényről . , . hogy hogyan 
nyelte el a Fény a Sötétséget . . . jó volna ebben a szomoru világ .. 
ban egy vigasztaló mese, amely valósággá lenne ... 

Jó volna. ha ilyenkor valaki mesét mondana mindenikünknek 
külön .. külön arról ... ami vágya, álma a szivünknek. Hogy van 
erre valahol egy templom, amelybe nehéz és meredek uf vezet , . . 
de aki bejutott és ott imádkozott ... buzgón, hittel kérte ... a jó 
Isten minden kivánságát teljesitette ... Es mikor kilépett az imádság 
után, a templom kapuján, - a bejárat mellett ott várta . . . a meg .. 
valósult álma ..• 

A ki pénzt kért, annaK egy zsák arany ugrott a nyakába . . • 
Akinek föld kellett ... hozták a levele! és a levélben ~ végrende= 
Irtet, mely őt örökössé idle . . . Aki a halottját kérle, sirta vissza. ' . 
templom kapujában oH várta a meghalt fia , apja, anyja ... 

Jó volna ha valaki mesét mondana egy ilyen templomról .. . 
de ha elhinnétek, hogy van ilyen templom, hogy igaz a mese .. . 
csa,k azt hallgatn átok még meg, hogy merre van a templom, de a 



• 
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szivdek már nyugtalanul verne és elvinne ... csendben lábujjhegyen 
elhagyná lok engem és dinrlulnáfok a mese templom felé és nem 
hallga/nálok meg a legszebb mesét ... az örökszép regét, amely 
'azért legszebb, mert igaz volt ... valóság voU egyszer . , . igy kez. 
dődöU:" ... boldogok, akik nem látnak és ... hisznek .. ," 

Sok mesét halIoJtam, még többet· olvasfam ..• de a meselermő 
Kde/nek leggyönyörübb regéje is szintelen elbeszéléssé halványodik 
amellett il csodás szép történet melleIt. amely 011 történi meg a Szent ... 
földön ... Husvét hajnalán ... ismered? Nem ludod? .. ami .. 
kor a Halál fehér angyallá váJfozolf ... olyan ez mi.ll a legbübá=
josabb rege ... pedig valóság volt, meri Jézus Urunkkal törlénl ..• 

Amikor cl leste kinn l volt egy si rboltban, kinn a temetőben, -
lelke ki tudja hol ... és a barátai és a rokonai riem találták se ... 
hol . . . se testét, se lelkét ... kutaUák, keresték . , . mindent ösz ... 
szenézlek, aztán összegyü!tek . . . s amikor bánatuk a legfájdalma ... 
sabb könnyeit hullatta, belépett közéjük . . . de senki nem tudta .. . 
az ajtó zárva voll, nem fordulJ a kulcsa ... nem csikordult sarka .. . 
csak fényleni kezdl':.U a szobJ közepén egy remegő felhő ... és a 
fény felhőből egyszerre kilépett és rájuk köszöntött Jézus hófehéren, 
lulvilági fénnyel ... hangja a szobában lágyan öm!öU széjjel ... 
Békességet nektek! Nincs ennél szebb mese I Hogy valaki meghalt, 
kil nagyon szereltek ... és ujra megjelent. FelveUe öl sebbel, -
piros vérvirággal, - virágozó I~stét s ugy köszöni anyjának és bará ... 
tainak boldog estet ... 

lts ha le sem hinnél az igaz vollában ennek a mesének, amint 
Tamás sem hitt csak a kél kezének ... hallgasd meg szavaif ma ... 
gának az Isten Fiának: "Hozd ide ujjadat, mind a kél kezedet Ta ... 
más .. most, hogy Jállál, hillél • . . boldogok, akik nem lálnak és 
hisznek ... " 

* 
Hinni jobb és boldogitabb minden másnál . , . Hinni, hogy van 

Isten, kinek nincsen mása sem földön, sem égen ... hinni, h<Jgyaz 
élei ezen a világon, csak egy röpke álom . . . Hogy az Orök Elef hosszu 
boldog óra, melynek öröm-napja nem száll nyugovóra ... hinni a 
sötétben, hogy fény#világ is van . . ,hinni, hogy e földön fuI egy 
Másvi1ág van ... hinni, hogy érdemes aMennyekre vá,rni, hinni, 
hogy megfogjuk Jézust, Istenliáini és akkor n~m lesznek már csak 
emlékeink, - arról, hogy va laha fl,)lylak a könnyeink . .. hogy egy'" 
szer szivünket Fájdalom csókolfd ezm a bus földön, amely elrabolta, 
mosoly virágaink ... Hinni testvéreim, ha hinni tudnálak, nem lenne 
az élet ilyen nehéz átok . . . 
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Hinni .. . hitből születik me~ minden e világon ... a legne. 
hezebb dolgok is hilböl szü letnek . .. Hitből szüleinek a legmoder ... 
nebb csodák, amint a legrégebbiek is hitbő l fakadtak . . . Verne 
Gyula képtelennek lálszó regényeiben megálmodia , .. aztán előlé.

peU a HiJ, - a hit, hogya lehetetlen is lehetséges , . . a Hit ösz.,. 
szerakla, megalkotta és ma a levegőben száll a fejünk felelJ V erne 
leheletlen álma, mini a valóság ... megvalósult álma . . . a gép", 
madár . . . 

H inni ha tud nátok, volna egy mesebeli pénztárcálok. amelynek 
pénzével megvásárolhatnátok az egész világot .. , Hinni ha tudná .. 
fok, volna egy varázsos Aladin lámpáiok, mely fénnyel hinli be az 
ulat ... az uta', amely mindenkinek a sirja fdé mutat, de ti a Hit 
lámpájával megláinátok, hogy az égbe vezel ... ahol mosolyogva 
élnek, akiket a szivünk a földön elvesztet! ... boldogok, boldogok, 
akik nem látnak és ... hisznek . . . 

* 
Egy koponyával volt egyszer beszéJgeJésem. Furcsa voll vele a 

találkozásom. Egy utcasarok nál, egy kőrakás alaH lakolt a koponya. 
Ki teHe oda és miért és mikor telte oda, - ki tudja? ... Csak 
amint off mentem el egyszer alkonyatkor, - arcomba nevetett a 
fagyos mosolya. Megálltam. - Jó estét testvér, köszöntötlem ma ... 
gamban és arra gondoltam, hogyan köszö ntc:ném a koponyát, ha 
01051 a helyén lenne, - egy embernek nyakán ... J ó estét nagyságos 
ur, vagy méltóságos uram . .. vagy szervusz barátom ... ki 
tudja? ... 

Amint tovább néztem még érdekesebb lelt. Nézzétek csak meg 
egyszer, hogy milyen értelmes az arckifejezése egy koponyának . . . 
Sokkal értelmesebb, mini némely embernek ... Nézz csak meg jól 
egy ilyen csontfejef testvér ... mintha mindig beszélni akarna ... 
valaminek a bizlos tudása, valami magyarázni akarás élénksége villan 
szemeibő l , a fogai közü\. Mintha nagyon akarna beszélni, mintha 
mondani akarná, amit lud ... csak a némasága akadályozza 

Olyan érthetően sugározza a koponya örök mosolya, hogy ő már 
mindeni tud, - amil még nem tudott akkor, amikor ember volt és 
beszélni tudott .. . 

Két mély szemürege jobban lát, mint hajdan a két szeme ... 
most már tudja, mosl már világosan lálja. hogy mi van oJt a halál 
háta mögött ... 011 a Másvilágon. Most már el tud ná mondani ... 
ha tudna beszélni Csak a némasága beszél ... a szeme mélyéből 
nevetö mosolya ... az il mindenUudó mosoly m~ a jkai kőzöll, az 
olyan beszélni akar6n felelt nekem. mikor ugy 111.1gamban megkér 
dezfem; Mondd, hogy van az testvér, hogy olyan vidám vagy? . . 
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Méri mosolyogsz mindig? . . . Hidd cl nekem, - ezt feleIle vissza 
II néma mosolya, -- hidd el. hogy én is olyan szomor,u ember voltam 
mini li vagytok ... de ha ugy hitte m volna mini most, tudom . . . 
olyan jókedvü, vidám lettem volna, mi ni most vagyok , .• óh, mi ... 
Iyen boldogok is, akik nem látnak és hi~znek ... 

* 
Régi temetőből kerültem én ide, ..- kezdte éleflörténetél II kopo ... 

nya. Kiáslak, kidobtak. mert régi sirhelyem kellett uj haloftn<lk . Egy 
szegény ember megtalál! és elviff. haza, keritésnek, kőn e k . . . Erre 
is jó vagyok, - mondta és furcsán neveld!. P edig valamikor drága 
voll il fejem. K épzel j magad elé" egy magas növésü, vékony, sovány 
embert. Ilyen voltam. i). koponyám ha ja hosszu volt és fehér, -

mint tudósnak illik. G azdag, hires tudós, - ez volt a koponyám. 

Egy, - nem tudom már melyik évben, meri az időt itt elfelej: 

tettem, nincs órám, nem mérem, -- szóval egy esti sétámon, - olt 
a földön, a saját kertemben koponyát találtam, épen mint fe engem. 

Munkások dolgoztak nálam, kulat fiszl ifotfak. Egyikük, egy ifju 

házas ember szerencsétlenül járj, a kutba esett, ugy, hogy nyakát 

törte. - Eléggé sajnáltam, de nem tehettem róla. Ugyeflen volt, igy 

gondolJam. . . Eltemették. A temetés után si rva jött hozzám a fele

ség~ , karjá n kis árvá ja és ugy kértek, - szóval az egyik, sirással a 

másik, hogy vegyem fel őket ide palotámba, valaminek. Szükségem 
lehel az ő dolgos kél kezére. Kis gyermekével nem lud mási kcz; 

deni ... nem tudnak megélni. De hiába kérjek, én nem fogadtam feJ. ' 

Nincsen arra pénze m és nincs rá szükségem, ezl felettem. 

A többi munkások azonban cselldben összesugtak és egyiitt 

feljöftek hozzám s ők is kértek .. , de én nem hajlottam. - Erre ők 
összetartva a haloJt társukkal és annak asszonyáva l gyermekével, -

cserben hagylak. - Ott hagyták a mun kát és azt a koponyát is, -
amit én találtam. 

Miért hagyják olt? .. Tudták=e, ilem tudták, hogy irtózom 
tőle? .. , A kutból vetfék."e ki?.. elég legyen hozzá. hogy mikor 

meglállam az esti homályból reám vigyorogni. - elsápadtam. - Ko: 
ponya, koponya. ,. nyögtem, rémüldöz!em. Az utamba lellék. -
Tudták, hogy én féHem?, . Vagy miért hagyták olt? 

N em tudtam oJlhagyni ... a kertben. _ Rémült irJózaltal a ke ... 
zembe vettem és bevittem, hogy majd elégetem. Ahogya lámpa 
f.énye reá esett, szivem hevesen megremegeJf... hisz ez a koponya 
el, - kiáltoJIam, mert kinevet: ... A két szeme mélyének gödréből, 
mintha valaki nézne rám ... de jó barátsággal, békességgel . . . és 

• ram nevet, . . 
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RánézJem hosszan és elkezdtem beszélgetni vele . - Kinev" tsz? 
Azon nevelsz falán, hogy mégis mcgtaláltál, bárhogyan fuloHam is 
előled? l . .. Tudod. - mesélt nekem tovább a koponya, - ludod 
én nem mentem tf' metésre soha... koporsót kerüliem és késre nem 
nézlem .. ' semmit sem szerettem, ami il h<liálla[ volt összeköUefésben. 

Most tudom csak, hogy Isten rfi akart vezetni arra, hogy idej.:: 
lesz a halálra gondolni és il tulviJágra ... Istennek jósága rá akart 
vezetni, meg akart lanilani feskm halálára, eJporladására '.. . a földi 
mulandóságból ébredő lelkemre ... az örök éldre. Tudatni akarla, hogy 
a halál után is van éJet . .. D e én nem aka rtam meglanulni ' és el ... 
menekültem, el minden tárgy elől, ame,ly a halálról. beszélt volna 
nekem. - Mosl látom ostoba és nyomorult vollomaf, hogy rá nem 
hallgattam ... Hisz a halá!, - élet! ~ 

fs akkor utamba téletle Isten akarata a koponyát, hogy elmondja 
nekem üzeneiét. Mindazt, amil lassa nkén I kellet! volna megtanul.lOm, 
egyszerre mondja el mindazt a koponya. 

Mi! nevelsz? •. kérdezll>m. Honnan ez az örök mosoly csolll ... 
""d ? lal on .... 

fn is ugy indultam el egyszer, fdelt a koponya, mint minden 
lélek, - mosolyogva. Amikor egy lélek a lelkek csodás légköréből a 
megtiszfulásérl, egy néhány jó feHért, vagy valami különös misszió~ 

nak a leljesitéséért ide szülelik a földi életbe és elvállalja sorsát . .. 
minden lélek tudja, hogya szenvedése, álom ... hogy a gazdagsága, 

. álom ... rangja, álom... hogy minden tudása, egy nehány kőnek, 

mocsárnak, hegynek ismerete, - mese álom, a hogy halál nélküli élet 
ill van ezen a világon, ahol most 'Oli vagyunk, akiknek már nincs a 
koponyában agyunk ... 

p:z a mosoly, a lékk fisztán látásának, hizlos ludásának a 1l10~ 

solya oda tapad, rejtve marad a csontokon ... A z ember a földön 
szomoru arccal jár, mert mikor felébred testében inint ember elfe; 
lejti , hogy csak mese, rövid esli mcse az élele a földön és komoly'" 
nak hiszi a nyereségeit és valóságosnak a veszteségeil ... pedig, 
'mit nyerhet és mit veszilhef egy lélek, - a földiekből ? . .. Sem,; 
mil. Nézd, mi maradi belőlem, - egy kerités da rab. Kőhelyetlli: "" 
sitő ... De én nem ez vagyok . . . én a lélek vagyok ... kopo.>: 
nyám csak anyag. Voll, _ nincö! Es amikor feloszlik a tesi, c!tü= 
nik az arc ... a lélek mosolya a koponyá n ujra dőtünik. A lélek 
győztes mosolya, amely boldogan sultogja: Milyen jó, hogy csak 
álom volt az egész. . . de erősebb lellem, fejlettebb lellem az 
álomtól . . . 

Igy beszélt kezemben a csolllfej, - már nem félfcm tőle, ....... 
boltozatos homloka, mosolygó arca mögött egy eddig nem láloJt szép 
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világ égszinkék körvonalai kezdtek ragyogni . . . és a nevelése in," 
kább sajnálkozó volt . . . a félelemért, amellyel mi emberek az Isten 
kőzel. léfére gondolunk; pedig Istenhez közelebb lenni nem rossz, -
mondta. Öh ez a koponya megvigasztalt . . . 

Igen én határköve vagyok egy boldog világnak . .. mögöttem 
szebb országok szélesednek, azért mosolygok .•. Mögöttem halk 
zenében fürdik az élet' és fényben uszik minden .. . 

OJt nem förténnek szerencsétlenségek . . . ott nem maradnak 
kenyér nélkül án'ák és özvegyek . . . oU irigyseg nincsen ... itt 
mögöttem nem csalnak és nem csalódnak, nem hazudnak és nem 
háboruznak ... itt nem ismerjük a félel met ... higyjék k el, hogy 
van Lélekország, anyagtalan világ, hogy mi ill vagyunk és 
élünk . . . boldogok, akik hisznek ebben . . . ' és hisznek az egyetlen 
L élekben . .. Istenben ... 

Nem beszélt tovább a koponya. B:n ámulva hallgattam és ujra 
J ézus U runkat láttam ... am;nt szelid szóval a kételkedő Tamást 
korholja ... Tamás, Tamás csak akkor hiszel ha látsz? . . . Boi. 
dogok, akik nem látnak és hisznek . . . mert kevesebbet- szenved, 
nek ... igazabba n szeretnek és a haláltól nem félnek .. . 

A mesém végei ért, mert ütött az óra! De vigyázz testvér erre 
a mesére. EzI nem szabad elfelejtened, mert amikor hozzád is eljön 
az az éra , melyben szomoru mesévé válik minden körülötted . . . a 
házad és a gyermeked ... a férjed, a feleséged ' . ' . az ágyad és 
a butorod, a gondosan ápolt tested . . . mIkor a földi életed mesévé 
foszlik széjjel, talán ép egy ilyen sötét éjjel . . . akkor feléd indul 
egy másik "világból a régi szép lörténd hőse, - J ézus . . . és boI: 
dog va!ósággá lesz a bibliai meseJ amely igy kezdődik: ... "Bol= 
dogokj akik nem látnak és hisznek . . . 

• 
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"Felelt Jézus : Az én országom nem e 
világbó! való." J ános 18. rész, 36. vers. 

Elmult karácsony is .. . elment, ment a többi karácsonyok után. 
Mint mikor kocsin utazunk és szaladó lovak huzzák a kocsinkat, ha 
oldalra nézünk, - elhuznak melleffünk a fá k, az oszlopok, mint a 
karácsonyok. Vagy falán mi megyünk ? .. . Merre, hova? • . . Mi ... 
Jyeo országut az, amelyen mi járunk? . . M ilyen végtelen nagy 
ország az, amelynek országufján dübörögve vágtat a mi nagy ko" 
csink a föld, amelyen élünk ? ... C sak forog, csak rohan iszo,,-
nyafos gyorsan, valami nagy uton, me!y a csillagok közt vezet . . . 
és mi megyünk rajta, - utazunk, a sok világ közül melyikbe .. . 
ki fudja ? 

A melyik a mi világunk, abb •. Mert, hogy a föld nem a mi ál, 
landó országunk, azt már látjuk. A föld csak vonatja utazó lelkünk· 
nek. Beszállunk, kiszállunk a föld vonat jából, ki tudja mikor és ki 
tudja hol . .. C sak megyünk, egyre megyünk . . . megy velünk az 
Jtlet és elhuznak melleUünk órák, napok, percek ... ün nepek. em. 
berek ... ism€rősők és ismeretlenek . .. Csak fufó találkozásunk 
van itt mindenkivel : - apánkkal, anyánkkal, gyermekeinkkel. Mire 
észrevettük volna, hogy most jól ismerjük egymást és egészen meg# 
ismertük egymás lelkét, - már is menni kell. "agy nekik, vagy, ne" 
künk .. . C sak épen, hogy köszöntünk egymásnak, egymásra mo ... 
solyogiunk egynehányszor . . . és már vége az életnek. Megy velünk 
a vonat, siet a lelkünkkel, - még bucsuzkodni sem igen tudunk ... 

Affufó, szaladó, rohanó az élet, mint egy vonaton ... a föld 
csak vonat a lelkek számára . . . beszállunk, utazunk rajla és kj. 
szállunk, mikor megérkezünk . . . 

De ki tudja, hogy hova kell a lelkének megérkeznie és mikor, 
melyik napon ken kiszállania ? . .• H ova utazik a Lélek ? . . . A 
test az itt marad Testországban. A Lélek . • . nem utazhafik más 
országba, mint a Lélekországba, mert odaval6. H iszen ha bennünket 

• 
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is megkérdeznek külföldi ufazásunkba n a vonalon: hova való testvér 1 ... 
magYdtors7.ági vagyok felel jlik, meri ot! súileUem, szép Magyaror
szágon. Itt csak álutazó vagyok ebben a városban, ezen az or-

, 
$zagon . .. 

Ha lelkünke! kérdezné meg v<l laki arról, hogy hova val6, igy fe. 
lelne: Lélekországba való vagyok, mert off születIem ... itt a fóldi 
városokban én csak átutazó vagyok. Es hova utazik? .•• Megyek 
vissza Lélekországba, haza ... csak egy kis ióság~egész~égef és ke. 
vés szeretel-eröt szerezni já rtam ilf a földön, meri én olyan gyenge, 
erőtlen lélek voltam , .. de most ilf a földön, a SZ€nvedés.hegyp.. 
ken ugy megerősödtem, hogy most már oJlhon maradhatok Lélek. 
orazágban ... 

Es hiába mondjuk, hogy még várjon, hiába kérjük, hogy ma

radjon még iften, - a haldokló csak a f~íé l rázza : - nem lehet, 
.. az én országom nem e világból való." 

Hogy hol a lélek ... állomás, amelye n felszállu nk sleszállunk, -
azt nem lehet látni ... De a földön is meglörténik az, hogy egy'" 
egy állomás épület előlt olyan sürük a fák és bokrok, hogy eltakarják 

a felirás', az állomás nevél. Csak a testünk végá llomását látjuk iti : 
a temetőt, de mögötte d Láthatatlanban olt vanna k a Lélekország 
állomásai, ahol felszáll a lelkünk egy bölcsővel ... és a másik állo. 

más, valamely városban, faluban , ahol kiszállunk a közben koporsóvá 
vállozotl bö!csővel ... kiszállunk min t az utasok, akik a föld vo. 
nalán csak idegenek .• . mert Lélekországba valók .•. 

* 
P ilátus csak annyit kérdezel! J ézustól: T e vagy_e a zsidók lá. 

rálya? .. , Hát ki rály vagy .. e fe valóban? . .. Es J ézus is csak 
ennyit felelt: Király vagyok, ami nt mondod, de az én országom nem 
e világból való. ~s ezzel vége leU a világ legérdekesebb, legcsodá· 
sabb párbeszédnek. P ilálus t, az alkirályi nem érdekelle tovább, hogy 
milyen ország az és hol fekszik ez az ország? I Milyen lehel oU az 
élet, - ahol a királyok is is csak ilyen szegények? . •. De Pilá
tust nem érdekelte, mint az embereket ma is alig érdekli, - ki hát 
az uj király, aki közel kétezer év óta uralkodik .. . és milyen azaz 
ország, amelynek királya? . . . 

Mit kérdezhelell volna még Pi látus? ... Milyen király vagy 
k. hisz koronád sincsen .. . szép arany korona nem koszoruzza 
fejed. H át a Irónod hol van? ... hiszen egy kőpadod nincsen, 
ahova leülhess. Milyen király vagy te? . . . Valami nagy-nagy sze 
génység királya, - hogy ilyen sovány vagy, becsell az arcod ; ahol 
a ki rály is ennyire éhezik, ott nagy szegénység lehet l 



2 6 26 

Vagy, ..- nagy szerelet I Felelheteft volna J ézus. - Igen. A 
Idrály éhezik ... kevesebbet eszik, hogya föbbieknek jusson. Ná ... 
Junk Lélekországban nem ugy van mint a földön . .. Nálunk a ki
rálynak nincsen fénylő ara nykoronája, egyszerü és sima csak a király 
haja, ni ncsen fclbodrozva, - az arca halovány . .. de a szeme, ~ 
nézz be a szemembe, - hogy ég, lángol benne, egy messze villanó 
lüz ... érzed milyen meleg ? . . . A fényt, a csillogást a királyok 
nálunk a szemükben hord ják, mely a szívükből sugárzik oda ... 
abból a nagy liizböl, amelynfk, - S zerele I a neve . . . nem kivül 
hordozzák a kincset, a drágaköveket, nálunk ... 

Akiknek nálunk aranyaik vannak, azok a mi szegényeink . . . 
És elbámult volna P ilátus az égő sZlZmekbe, - kék lángu tü ... 

zébe feJedkezeIt volna a római császár helytartója ... nem értem .. . 
igy töprengett volna . .. akiknek pénzük van és kincsük, ékszerük .. . 
gyüriikel hordanak és k arkötőket aranyból ... azok mind szegények, 
- és a király koldus? ... 

Igen felelt volna Jézus: - szegények lélekben, - a királyuk 
pedig, az a koldus király : csupa lélek . . . Igen, azok szegények J 

hifben, szeretetben ... akiknek az élet értéktelen, ba nem pénzzel 
mérik • .. az én országomban azok a királyok, akiknek hil és sze
retet van a szivében . . . 

• 
Különös egy ország . . . gondolha Ita volna az ",rany kösönlyüs 

P ilátus. Király vagy"' (> Te hát valóbiln? . , . H ál van hadsereged, 
van nak katonáid? . .. Mert ezek nélkül egy ki rály sem élhet,
katonák, hadseregek nélkül, akik megvédjék életét és az országáéi s 
akikkel hóditan i tudjon más népeket ! 

H adseregem ? ... igy felelne J ézus, - hadseregem olyan nagy 
van nekem, millt a földi királyoknak együttvéve nillcsen I Az én ka .. 
fonáim hegyen;völgyön járnak, mind az egész földön . . • hajóim pe ... 
dig a tengereken usznak és meghódi lják majd ezt a világot. Az én 
kalonáim, - bár fegyverük nincsen . .. de legyőzi k mind a Je ka ... 
onáidat . . . A z én kafonáim ezek : a jót levő kezek ••. vigasz. 
taló szavak és szíves érzések . . . Minden segifni akaró sziv az én 
katonám ezen a világon . . . 

Emberek, akik szívesek tudnak lenni és sz ivvel kedvesek . .. 
emberek, akik kön yörmetesek és szeretnek . . . a fájdalomban részt 
vevő lelkel" imádságok ... ajkak. amelyek énekelnek az Isfl'nnek ... 
és a megbocsátók, akik ióságukkal veri k le az ellenséget . . . mind 
az én katonáim. A sóhajtások, melyek a földön születnek, mind az 
én hajóimat haj tják ... 

Az én katonáim vonal nélkül járnak, repülőgép nélkül ... de 

; 

"" ~):. 

bJ 
~, 

~I ~ 

, 
, 
k 
l 
c , 
" , 
( 

I 
! 

I 

I 
I , 
h 

, 
H 



• 

27 27 

mindig ulon vannak. A Bánai utakon vonulnak fel és a . Fájdalom 
u/akon közelednek az emberekhez . . . Az én kalonáim ... a vi" 
gasztaló szivek, - nem ütnek sebekef, mini a li lándzsáfok, hanem 
bekötözik a vérző szíveket és igy hódilják meg az emherekd. Az én 
katonáiOl amikor szenvednek is mosolyognak, hisznek ... és a mo ... 

solyukkal hódifanak . . • 
A hajóim pedig egy, - nem vöröskereszfes, - de fehérkeresz'" 

tes menJö ... sereg, fehérkereszfes nővérek: meleg szavak . .• és rész= 
vélek ... mentő kezek ... ezek könny tengeren járnak, a li síró 
szemeitek köonytengerén , ' . és valahol, bárhol felbuggyannak a 
könnyek, ők a fehérkeresitesek, a jóságos lelkek már tudják, hogy oU 
belt>g egy sziv ... és leszállnak oda a szomoru szívhez, - a sze ... 
relel buvárharangjában, ~ és megvigasztalják, meggyógyitják ..• Az 
az ember pedig, aki egyszer nagyon bániltos volt ... beteg volt iga .. 
zán és megvigilsztalta és meggyógyitoJta jóság ... balzsamával - az én 
lélekrseregem ... az ilyen ember már meghódolt nekem. Annak én 
királya lettem, - a szivében l Igen: Az én birodalmam pénze min'" 
den fillér, amil szeretettel adnak ..• az én országomból jönnek ide 
a jó szavak, aszivességek . .. lelket deritő h-dvességek, mosolyok 
és részvét könnyek ... a testvéri segités, az egymásért való lemon. 
dások .. • minden az én országom ból való, ami a jó szivek kincse ... 

* 
Az én országol11ból, mdy nem e világból való. Ezekkel hódit ... 

lak meg benneteket, a te országodat is, - a császárodét, Rómát I 
M,ghóditom I 

Kételkedve rázta a fejét Pilátus. Nem hiszem I Te addig !pár 
nem élsz ... Nézd, hogy lázonganak oH e!lened, nézz ki az abla ... 
kon. Hallod, hogy követelnek téged, - a keresztre? J ••• Igen I 
Hallom, - felelt Jézus és arcán átsuhan! a bánat árnyéka. Ezek is 
az én katonáim ... az én utászaim. Tudják, hogy én nekem már 
haza kell mennem s késziJik az ulaJ. 

Az ulai? l ... Azl mondod, az utat? ... dörgött fel Pilátus, 
meri még nem érlelte. Az ulai, azl mondod, azl készifik neked? I 
Hisz ezek épen elvágják utadat, eJzárják az ulaf Te előtted, - ha 
én elitéllek I . . . 

A.z ulai? ... igy vájaszolI Jézus és hosszan ránézef! ... az 
ulat ... és ajkai körül diadalmasan nyomult előre 13 Hitnek mosoly ... 
hadserege ... az Ulai? I ... il lelkem utját elzárni, ha az "Haza" 
akar menni, - ez egyet nem lehel! Nincs annyi kafonád és annyi 
lakója ennek az országnak, amely m€'gtehetné, hogy elzárja- az utat, a 
Léleknek ut jál hazafelé l ... 
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Hova? l Mosl már inge rülten kérdezle P ilátus. Nem értelek ..• 
hova akar menni az a L élek és miféle Lélek? ... 

Sajnálkozva nézel! rája J ézus. Hát még mos! sem €rled? Ez a 
világ nem az én országom ... a tesi nem én vagyok. Csak ruhám 
a festem, mely nélkül a földön nem járhatok, ugy, hogy ti lássátok .. 
ezért vettem csak fej. Én " Lélek vagyok! En indulok vissza... En 
haza utazom , .. OJt lesz az állomás, ahol én kiszállok a földrő l, oU 
a hegyen •.• kereszl lesz a lépcsőm. -- olt én majd kiszállok .. . 
én a Lélek ... hazamegyek ... 

Hova? ... kérdi ujra a zsidók helytartója. Az én országomba, 
ahol ilyen nehéz, fájdalmas test nélkü! foly tovább az élei . . . u. 
lekországba, -- mert al. én országom nem e világból való. Szóll J é ... 
zus, aztán elhalIgalolt . • . Kivül, lenni a lömeg ord ifozolf : Feszitsd 
meg Pilátus f ••• Pilátus pedig gondolkozolJ •• . 

Mi lehet az, amiről ez az ember olyan meggyőzően beszél .. • 
Olyan szelid és olyan igazat mond, - ugy érzem, .- bár ne m ér ... 

tem. 
Lehet olyan ország is, ahol a király sápadt és szegény és nem 

becsüli ugy az aranyal, mini a jó szivel? . . .. L ehel olyan ország 
is, ahol nem kegyetlenek az emberek és a király közlük a legszeli= 
debb? •.. Van olyan világ is valahol, ahol nem lázonganak elége" 
detlenek, ml?rf nincsenek benne gazdagok, mini nálunk és nincsenek 

I oJt szegények • • . 

Egy ország, ahol mindenki fejet hajl a legk issebbnek .. . Es a 
legelső ur, a királya legalázatosabb mindmki között . . . 

Egy ország, ahol nincsen fény és pompa , .. és mi ndenki ra ... 
gyog. Egy ország .• . ahova visszatérek én is , .. ha meghalok . . , 
Nem, ez lehetetlen J 

Igaz, hogy ilf nem állandó minden ... sőt, majd ne m semmisem. 
Csácsárok jönnek és császárok meghalna k . . . szépségek ki ... 

nyilnak és elhervadnak .. , örömök elszállnak, _ hi szen itt tulajdon
képen semmi nincsen. , . kil ályok is koldusok ká lesznek és elmen ... 
nek ••. Hova? ... Talán oda, - ahol ilyen hivő, rajongó koldu. 
sokból lesz a király • . . 

Pilátus elgondolkozott .. . Mit is jeleni élni ? , , . készülődni a 
Ulekországba, - ahogy ez a koldus király mondla , , . ez a L élek" 
király . .• 

Es lent a nép orditoUa: - Pilátus, feszítsd meg I 

* 
Egy éjjel együtt voltam ébren egy órával. Egy hangosan ko 

Iyegö asztali órával. Kellen virraszlollunk és ülJünk. belesüppcdvl? il 

csendbe, mint egy süppedő, puha karosszekbe . ,. Hallgalhlllk . 
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Nem. Csak én ha llgattam ... az óra kefy~gett . Mintha valak i sidve 
lépkedett volna az órában. Minden ketyegés egy gyors lépés. Ki sza .... 
lad oli benne? .. . Végre megérteltem . Az i dő futolt benne. Futott : 
fi k.fak . . . száguldoll benne a VégtEden Idő, - rohdnfak a percek, 
pi llana tok . , . és a hazafelé tarló pillanatok mindenike ezt ketyegfe : 
megyek, megyek innen, mert az én országom nem e világból való ... 

M inden mulandó, hamvadó, széfporló, meghaló, hervadó ezen a 
világon ... C sak a Jóság állandó és a S ze retet, - a Mindenség .. 
ben. Orök élő, két hata lmas sereg, hogy meghóditsák ezt a világot is 
a ki rálynak, - ak i igy bucstlzotf el a föld től : . . . az én országom 
Bem e világból való . .. 

H a majd egyszer valamikor ujra eljön és az e lső szava ez lesz 
hozzánk: ... ez a világ is az én országom. -- akkor leszünk mi 
még csak boldogok, mert Ö lesz a királyunk .. , és a Szerete lé le ... 
szünk . .. A Léleké . . . Istenünké . . . 

• 
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