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Hangulatok, remények tükröződnek az itt közlöm beszédsoro-
zatban. Vérmes remények és rémes csalódások könyve, de küzdő 
seregeinkkel való együttérzésünk emléke. A mi érzésünk nem vál-
tozott, pedig az első visszaható törvénytől az eredeti és az átvedlott 
zárt arányszámig terjedő fejlődés iránya — latinul a cursus — 
lefokozott bennünket. Intézményes lett kizárásunk. A mi érzületünk 
nem változott, de visszasírjuk Deák Ferenc és öreg királyunk korát. 

Van egy faja az önmagába visszatérő vonalnak: a kerülék. 
Önmagába térő görbe vonal akár a kör, de két gyújtópont köré 
feszül. Ilyen kettős góeú a gólusz-zsidó lelkének vonala. Egyik 
gyújtópontja a zsidó öntudat, a másik a köznek szolgálata. Amab-
ban az isteneszme sugárai és sorsszerű szenvedéseink, emebben az 
állameszme érdekei és polgári feladataink központosulnak. Euklides 
megállapítása nem engedi kisemmizni a kerülék gyújtópontjainak 
egyikét sem. Akárhogy tagadják is a fajiság jobbára idegen fajzású 
csatlósai hűségünket az álladalommal szemben, akármennyire elfor-
dul is tőlünk a közhatalom kedvezése: a két gj'úpont állandóan 
gócba gyűjti lelki életünk sugarait és tovább folyik változatlanul 
áldozatos küzdésünk a zsidóságért és legnagyobb kincséért, hitéért, 
a magyarságért és legcsodásabb kincséért, Arany János nyelvéért. 

Csak még egy szót a beszédek fölépítéséről. 
A mi prédikációnk a midras továbbszövése. Az agáda lelke 

lebeg fölötte. Nem idegen köröktől kéri kölcsön szerkezetét. Föl-
építése a régi formákban mozog, de a régi formákat uj tartalom-
mal telíti. Az írás igéjének, a midras szellemének tükrében látja 
a jelent. 

Szeged, 1928 szeptember nyolcadikán. 

LŐW IMMÁNUEL. 



H Á B O R Ú S M A G Y A R S Á G . 

Erősségem és énekem az Úr, segítségem Ő leve1. Szinte 
irigykedő érzéssel olvassuk a mai ünnepen Mózes és Izrael dia-
dalmi énekét. Messze vagyunk még a győzelem énekétől, a diadal 
mámorától, de bizakodva ismételjük Mózessel és népével : az Örök-
kévaló a hadnak Ura, azért neve az Úr, háborúnak s békének 
szabados Ura. A Tennen nagy nevedért kérjük segítségedet! 

Milchómó a háború és lechem a kenyér egy szógyökérnek 
surjánjai, mert kenyérharc az emberiségnek ez a mai legvéresebb 
háborúja is, kenyérharca két vezető nemzetnek, amelynek küzdelmei 
örvénylő forgással sodornak háborúba minden számottevő népet. 

A petyhüdt, fülledt, álmos békére tisztító vihara következett 
a háború vészének, Megindult ellenünk az agyaglábú szörnynek 
taposó lépése s azt hivé, ellentállás nélkül gázol végig hazánkon. 
De hosszú hónapok véres küzdelmei után ma is csak nyaldossa azr. 
emberár a sziklás, erdős határt, csak itt-ott s ott is vesztére szökve-
át a szakadékokon, réseken. Csodálja az ellenség, bámulja a világ 
a magyar dicsőséget. Harcos nemzet hál' Istennek a magyar még 
ma is! 

Háborús volt egész múltja s csak lappangott, szunnyadt az 
ősök vitézsége a béke esztendeiben. Háborús századaink nyoma 
rajta van nyelvünkön is, csak meg kell értenünk a nyelv kincsének 
tanúságát'®. Tükröződik benne a haza története, a bevándorló ős-
magyarság, a hazaszerzett független nemzet ideje, az érintkezés; 
bolgárral és olasszal, az összeütközés törökkel és szlávval, végül 
a küzdelem és a szövetség a nyugati mesgyének urával, a ger-
mánnal. 

Van a háború nyelvében, ami a nemzet nyelvtermő lelkében* 
fogantatott, van ami ellenségtől és szövetségestől vándorolt át, ho-
nosságot nyert és gazdagította, tarkította a nyelv kincsének tár-
házát. Alig van ebben a világrészben nép, amelyet annyira meg-



fogyasztottak volna vérében viharos századok harcai, elnéptelenítő 
tatár s török háborúk és amely annyi idegen vért tudott volna 
fölszívni s magához hasonítani, mint a magyar. Vérben is, fajban 
is, nyelvben is csak az idegennek csodás fölszívása tette életre 
képessé. 

Kevés az ősmagyar vér a hazában. De nem is a vér egysége 
a nemzet, hanem az érzület egysége. 

Nem az együttlakás a nép, hanem a benső eg}Tség, amely 
odaadó, honfiúi gondolkozás és érzés szülője, a szellem közös 
élete, a szellemi erők kölcsönhatása, minden akarat összeforrása a 
közös célra : a haza védelmére, megmentésére. 

Az ősi nyelv benszülöttei közül az égi háború, az égzengés 
háborgó zaja adta meg a földi háború nevét. Benszülöttek a ván-
dorlás korának ősi fegyverei az íjj, az ideg, amely rajta feszül, a 
nyilas tegez. Banszülött a nemzeti lobogó. Őshonosak a puskaporos 
fegyverek közül a szerszám jelentésű ágyúból lett faltörő álgyú, a 
kőhajító faltörő kost értő, de uj jelentésre fogott pattantyú és a 
róla elnevezett pattantyús — a mai tüzér. A nagyobb puskának 
neve: szakálas és a nagy ágyúé : seregbontó. Festők és zenések 
ezek a régi kifejezések. Ugyanannjúval festőbb a mi fegyvergyá-
runknál a régiek kardverő hámora, mint a szolgai utánzású fű-
részmalom iái a népies tőkevágógyár. 

A sereg életében ősi jogon szerepeltek a toborzó tánc fia : 
a toborzás, az őr, amelyet a mi Dugonicsunk támasztott fel halot-
taiból, az őrség és az őrs, a hajdú, a katona és a mai lovas és gya-
logos helyett: a lovag és a talpas. A tizedes és a tizedalja, a szá-
zados, az őrnagy, a száznagy, a hadnagy s a vezér, a régi, csengő 
zászlóalj s a sereg zömét jelző dandár. Tősgyökeres a had s haj-
tásai : a hadakozás s a hadviselés ; ősi szó az ütközet s a viadal, 
a küzdelem, a ragadmány, a hős, a szövetség, a diadalom és a 
győzelem, mert a diadalt és győzelmet nem idegentől loste el, a 
győzelem vérében van a magyarnak. 

Háromszáz éve, hogy az elvont tiszt, a tisztviselőnek kezdő 
fele, a katonás rangok betöltőire átszállott. Az alkonyodó tizen-
nyolcadik században tűnt föl a Barcafalvi faragta újonc, ugyan-
akkor a tábornok, a fegyverszünet, a hadihajó s az újból kísértő 
formaruha. 

Azután megindult a nyelvújjítás, a nyelv újjászülője. Támadt 
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egészséges és csodaszülött vegyest. Megindult a katonai műnyelv 
megalkotása is. Feltűnt a tizenkilencedik század elején a csapat és 
a laktanya, 1821-ben melléknévül a honvéd. Főnévvé a honvéd 
1848-ban lett. 1833-ban találkozunk először a szuronnyal. Nyo-
mon követték a szabadságharcig a tüzér, a lövedék, a löveg, osz-
tag, üteg, egyenruha, torlasz, tábornagy, hajóhad, hadapród, had-
bíró, hadjárat, hadsereg és a költőalkotta hadúr. Mintha ősmagyar 
mythosz maradványa volna, pedig csak a bibliai is milchómó t 
magyarítja, aki Mózes diadalénekében a hadnak Ura! 

Olasz befolyás mutatkozik hazánkban a terjedő egyház elne-
vezésein. Olasz vonatkozású királyaink kora is ott hagyta nyomát 
,a fegyverek s a háború nyelvén. A gálya és a trombita, a paizs, 
a lándzsa, a dárda, a karabély, kartács, gránát és bomba ; a gárda, 
a káplár, a kapitány, a markotányos az olasz hatás emléke, míg 
a szomszéd románoktól került kölcsönszóul a kaszárnya és a ka-
cagány. Párducbőrt a kacagány csak ráfogásból jelent s kacagá-
nyos apáink kacagánya. se ősmagyar, aminthogy a mente és a 
kuruc sem az, hanem latin4 

Népvándorló kor alán törzseitől maradt reánk a vért és a 
kard. "Török-bolgár rokonságból és háborús korokból a sereg, a 
tábor, a harács, a süveg, a kalpag és a dolmány, dsida, csákány, 
kelevéz, balta és buzogánj^. Ugyanonnan került hozzánk a sok 
kézen megfordiüt görög ívású levente és a vitéz, .észak hírneves 
hőseinek, a vikingeknek szláv leszármazója. A harci kiválóság ki-
tüntető jelzésére a távol dél s a messze észak találkoztak nálunk. 
Régi török jövevényszó a háborúnak befejező, sóvárgott szava: 
a béke. 

A szláv tengerből is jutott háborús nyelvünkbe, különösen a 
délszláv ágazatokból egynémely kifejezés. Ép nyolcszáz éve, hogy 
a délszláv bojnik nálunk bajnokká vedlett. Szláv vendég a zászló, 
a számszeríjj, a parittya s a puzdra, a sisak, szablya, cúca és a 
kopja, a dalia s a pandúr, a strázsamester, a csata és a csatában 
az ellenség réme a huszár. Ötszáz éve még lovas rabló a huszár, 
akinek neve a délszlávon keresztül származott át hozzánk a gö-
rögből, s akinek híre szárnyára vette és világszerte ismertté, ret-
tegetté lette hadseregünk e büszkeségének nevét. Belőle vált a 
külső országokban legelterjedtebb magyar hadiszó. 

Két nagy hullámban özönlött be hadi beszédünkbe a nyugati 



szomszéd nyelve. A korai középkor hozta háborúival az első hul-
lámot, a mohácsi vész utáni közösség napjainkig a másikat. 

Német származású a harc, a sarc és a kudarc, az ostrom és-
a sánc, a zsoldos és a zsákmány, de a szövetséget jelző frigy is* 
tőlük ered, mai hű frigyes társainktól. Alabárd s gerely,, puska és 
páncél, tarack és táska, sörét és patron, prófont és panganét, a 
baka s az obsitos, a poszt és a várta, a barakk s a parádé s a 
mai katonai élet egész kaszárnyanyelve a második hulláin után 
maradt a nyelv fövénypartján, ahova vetődött s ahova még most is 
bőven hordja a katonaélet. 

A távolabbi nyugat katonaszavait is németajkúak közvetítették : 
a barrikád s blokád, brigád és svadron, a kadét s a dragonyos 
igy került hozzánk. 

Az angolok gyilkos szerszámait, a revolvert s a srapnelt s a 
dum-dum lövegeket s az angol tengeri egyeduraság jelképeit a 
dreadnoughtokat már közvetlen gőgös, lelketlen feltalálóiktól vette 
át a köznap s a hírlapírás nyelve, de idegen voltukból nem vet-
kőztek még ki. Még olyanok, mint a búza közt termő giz-gaz ide-
genség. De azért járja használatuk széltiben. Pedig ha katonáink ma-
gyarosan verekednek, megérdemlik, hogy tettüket a napisajtó ne 
magyartalanul írja meg. 

Nagy tanúság rejlik hadinyelvünk elegyített voltában. A sok 
vándorszó és jövevény nem vette el nyelvünk nemzeti zamatját, ha-
nem bővelkedővé, gazdagabbá, színesebbé, kifejezőbbé tette. 

Egységes, egyöntetű, magyaros a nyelvnek kincsesháza ma 
is, pedig mennyi sok benne az idegen elem, amelynek új az ide-
valósága, a jövevény, amely gyökeret alig vert, a vendégszó, a 
mely meghonosodott. Mennyi benne az idegen gyökér surjánja,, 
mennyi benne a más törzsnek hajtása, mennyi benne a más talaj 
iájának gyümölcse ! Egységes, egyöntetű a nemzeti érzületnek is 
közkincse, akármennyi is a meghonosodott, nem urálaltáji, nem 
finnugor, nem turáni szívnek dobbanása. Megtelt lelkünk a háború 
képeivel. Erezzük mindannyian, hogy küzdenünk kell az árja nép-
család elmaradt, félvad szláv ágazata ellen. Osztozunk a magyar-
nemzet történeti föladatának sugalló lelkében, el kell állanunk a 
szlávság beözönlését! 

Osztozunk a nemzeti hivatás lázában, osztozunk a nemzete 



lét e mostani vajúdó válságában, állunk a hadvész viharában, ki-
tartunk a harcok zordon világában. 

Kezünkben a védelem fegyvere. A végső kockavetés idején 
legyünk erősek, törhetetlenek, diadalmaskodók, hogy fölharsanjon 
végül a mi ajkunkon is őseink éneke, Mózes imádsága: Erősségem 
•és énekem az Űr, segítségem O leve. 

Amen. 
* * 

* 

* M. .11, 15, 2. — 2 u . o. 15, 3. — * Nyr. 43 : 37 7 392. — « Nyr, 45 :326. 



H A D I K O L C S O N I. 

xSc sprr Ezüsttel vásárolja meg temető barlangját ősapánk1,, 
ezüsttel a jeruzsálemi oltár helyét Dávid király-. Aranyat, ezüstöt, 
ércet hordottak össze eleink a béke első szentétyéhez3. Most a há-
ború oltárára hordjuk mi honnmaradtak a vagyont, mint hajdan a 
számkivetésből hazaszállóknak a künnmaradók nyújtottak ezüstöt, 
aranyt, vagyont, marhát4. Ne legyenek híjával küzdő fiaink táp-
láló eledelnek, téli gúnyának, támadó fegyvernek. 

Adjunk kölcsönt a hazának ! 
Bizodalom, életigenlő bizodalom kitevője most minden köl-

csön-fillér ! Hozzak meg a bőven megtérülő áldozatot ! 
Békéről, eredményes, áldott boldog békéről álmodunk mind-

nyájan. De a béke olajágával visszatérő békegalambról szól a zsol-
tár igéje. A galamb szárnyát csillogó ezüst borítja, röpűje sárarany-
ragyogása3. 

Béke idején is nagy vagyont áldoztunk a védelem készületére. 
Az álladalom föladatai között első is, legterhesebb is a haza védelme. 

Nem égett, igaz, a háború tüze évtizedek ó'a lánggal, de el-
földelve tomvadt tovább lassan a parázs, láng nélkül szenesedett a-
tűzrevaló. Itt-ott mintha fel akart volna néha csapni a láng, mint 
mikor a reves fa, a pillogó tűz viláncsol . . . Ezért készültünk föl-
szerelődve a tűzvész idejére. Tudtuk, előbb-utóbb kitör a lángja. 
Tudtuk : világuralomért tülekednek, világpiacért mennek ökölre 
szövetségesünk ellen az angol félsz és harckeverő fondorlat, a 
francia beteges, ideges bosszúság rángása, a megtorlás égő vágya. 
Tudtuk; belénk akarnak kapni a szláv bitorkodás és fajgyűlölet 
keselyűkarmai, Oroszország lélekirtó ura Tudtuk, hogy a talján 
hűség talján magyarázata ellen déli sziklafalainkat bevehetetlen 
vár'aatárrá kell alakítanunk és nem feledtük el a délen leskődA 
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szomszédokat sem, akiknek éhnyála csordult ki, ha a Bánátot, ha 
a Bácskát, ha Erdélyt emlegették. 

Végre jött az összeütközés. Szinte közömbös, hol csapott föl 
először a láng, Sarajevóban-e, vagy más határon. Kész volt a rob-
banó anyag, csak a gyújtó szikra kellett. És az érdekek összeüt-
közéséből kipattant a szikra, mintha a szikraverő acél tüzet csihol 
a tűzütő kovából. 

Lángot vetett Európa és a lánghoz önként szegődött élesz-
tője, az orkán. De mi a mindent fölkavaró, felhővé perdülő forgó-
szél, mik a süvöltő, maró nemerék fajai ehhez a most kelt för-
geteghez képest ? 

Mindent fölkavar, szárnyára vesz. Végigiivölt a világon, 
mintha soha többet elülni nem akarna. Megmozdított milliókat em-
berekben, milliárdokat hadi készségben. Rémséges földindulást 
váltott ki viharzása. Összekúszálja a régi határokat: ha lecsen-
desedik, újra raj zolódik a földabrosz, uj határvetés esik szerte a 
földtekén. 

A lelkiismeret nyugalmával és a gondviselésbe vetett bizo-
dalom biztonságával álljak a nagy fölfordulás zivatarjait. Aggsziilei 
rémmesék, félelemszülte rémlátások nem rettentenek : nem bukunk 
el, hanem győzelmet érünk, mint ahogy megértük az orosz túlerő csúfos 
kudarcát. De a győzelemhez nemcsak hadvezérek éles látása, köz-
vitézek halálmegvető támadása kell, hanem pénz. Tömérdek, ol-
vasatlan sok pénz. Soha nem sejtett tömeg pénz ! 

Ezt kér a haza most. Városunk, gyülekezetünk, egyesülete ink 
örömest és készségesen hozzák meg áldozatukat. A városlakó tőke 
becsületes készséggel jelentkezett s jelentkezik folyton. Most a 
tanyán a sor. 

Jöjjenek a paraszti sorban lévők, akiknek tanyája pénztömlöc 
s hozzák a felgyűlt vagyont. Hisz nem azok a vagyonosak, akik 
nálunk a vagyont képviselik, a terhet hordják, a külszínt, a lát-
szatot, a vagyonosság költséges, adósságszülő látszatát föntartják ; 
vagyonosak az őstermelők, akik termelik az értéket, akik gyűjtik, 
rejtik, szorongatják, de nem képviselik a y agy ont, akik nem osziják 
a kereskedés és ipar, a városlakó zsellér terheit sem arányos köz-
teherben, sem szárasztó társadalmi teherviselésben. 

Ahol élére verik, harisnyába gyűjtik, ládafenékre rakják a 
kincset, a kenyér, az élet, a szárnyas, a tojás, a jószág hirtel n 



3 

felszökött árát, oda kell leérni a haza hívó, vagyonmozgósító, arany-
hehívó szavának : ezúttal oda is kell érnie, mert az ellenség sar-
coló karma leér oda is ! 

Akinek lidérc üli pénzét, hessentse el a lidércet, a zsugo-
riság vérszopó lidércét: nem kormányátkozó hazafiság kell most, 
pénztermelő hazafiság kell, amilyen minap a milliárdtermő német 
áldozatkészség volt. 

Mi a hazafiság ? Nem közhelyek kongó szavalása, közhelyek 
olcsó megéljenzése köztereken, hanem áldozat vérben és vagyonban. 
Hazafiságot várunk, amely érzésének árát pénzül adja meg. A va-
gyonnak is harca ez a háború, nemcsak a vérnek harca ! 

Az ország első szónoka a felső tízezrek helytállását követeli 
ebben az élet-halál válságban, amely ránkszakadt. Álljon helyt a 
felső tízezer, de mozduljon meg az alsó sok százezer, hozza áldo-
zatait a néplélek tanyától kastélyig, szállástól palotáig egyaránt. 

Nem alamizsnát kér a haza : megszolgál az áldozatért tőkében, 
kamatban, megszolgál érte — adja Isten! — védelemben, győ-
zelemben. 

Győzelemben. Mert győzünk, ha győzzük pénzzel a háborút, 
ha győzzük a ritkák millióival és a sűrűk, a kicsinyek százasaival. 

Nem hiába jegyezte föl Szegeden a mi jó öreg Dugonicsunk 
azt a régi közmondást, hogy : pénztől pattanik a puska is ! 

A legszárazabb, legridegebb próza a pénz, de most a hon-
szerelem egész költészete aranyozza be a legprózább prózát! 

Tévedt az egyszeri hadvezér. 
Manapság nem háromszor kell a pénz a háborúhoz, hanem 

százszor, ezerszer. Pénznyelő szörny s emberevő szörny ma a há-
ború inkább, mint valaha : töméntelen élet és töméntelen vagyon 
forog benne kockán. 

És a harcvesztes pénzvesztes is lesz ; ezért a vagyonnak 
kell védekeznie és nem a nagy vagyonnak csupán ! 

Inkább hadikölcsönt önmagunknak, mint hadisarcot az ellen-
ségnek . . . 

Győznünk kell és önbizalmas vagyoni áldozattal g}rőzni is 
fogunk. 

Vesztenünk nem szabad, mert soha oly iszonyúan igaz nem 
volt a régi római mondás, mint most : Jaj a vesztesnek ! 

Jaj a vesztesnek : az ő része az enyészet! 



Nehéz a véradó, súlyos a vagyoni adó. Sóhajtva, talán saj-
nálkozva, sopánkodva, olyik könnyes szemmel tesszük le a haza 
oltárára verejtékünk, takarékosságunk gyümölcsét. De ne feledjük 
el, hogy meg vagyon írva: Akik könnyhullatva vetnek, örömuj-
jongva fognak aratni6 — aratni a haza győzelmét, dicsőségének, 
megújhodásának dús aratását! 

Amen. 
* * 

* 
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S Z E R B I A . 

És most szerencséseknek mondjuk a dölyföseket, megnöve-
kedtek a galádság cselekvői: Istent is kísérték és megmenekültek1. 
A második balkánháború után szóltunk így a meggyarapodott 
Szerbiáról. A galádság cselekvői, — méltó megbélyegzése annak 
az országnak, amelynek története már csak a korábbi királygyil-
kosságok címén is a galádság, a gonoszság, a gaz merényletek 
szakadatlan sorozata. 

Mert éget, mint a tűz, a galádság, megemészt tövist és avart, 
lángra kapatja az erdő sűrűjét, hogy ég fölgomolygó füstben2. A 
trón várományosának és hitvesének legyilkolásával égetett bennün-
ket a galádság perzselő tűznyelve, lángrakapott a népek erdeje és 
ég most a háború gömörgő füstjében. Betelt az orcátlan kihívások 
mértéke, betelt busásan. 

Az izgága szomszéd határán át veté felénk sóvárgó pillan-
tásait, a mi túlsó hídfőnkig, a Maros vonaláig szállongott átkos, 
határfaló képzelődése. Polgártársainkkal kacérkodott, akik az ő 
nyelvén beszélnek, őket csábítgatta csalóka képekkel, őket csalo-
gatta csábító ábrándokkal. 

De elfogyott türelmünk. Fölébredett a nemes harag és reá 
rivalt a királyra és újdonsült vajdáira : átkozott, aki csonkítja másnak 
határát3! Nem gyógyul a kelevény, ha ki nem bontják, fel nem 
vágják ! Fölvágtuk a tarjagos fekélyt. Az eves tályogot fölhasítottuk 
kard élével, fájdalmas, csontvelőig ható csapással és a gennyel 
együtt vérét is veszti Szerbia. Bűnhődik kínos vereséggel, mara-
dandó veszteséggel ebben a vészes háborúban, amelyet ő okozott 
és konok pártfogói. 

Mi nem háborút akartunk viselni, hanem a gyilok bujtogatóit, 
bűnszerzőit akartuk büntetni ; a fekély fenekét kiégetni, hogy 
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egészséges béke és maradandó nyugalom támadjon helyébe, mint 
a hegedés a gyógyuló seben. Miért lett a bűnhesztő, bűnirtó, bün-
tető foglalásból közháború, csaknem minden népek közháborúja ? 
Miért borult lángba a világ '? Mi okozta ezt a parttalanul terjedő 
tengerbirkózást V Mi okozta ? Az orgyilkosok véresszemű nagyra-
látása, amely találkozott a levegő feszültségét tápláló egyéb erős 
vészes áramokkal. 

A kufár világkalmár féltette a versenyt nem tűrő világel-
látást. Hozzá simult a nyegle franciának bosszúszülte rövidlátása, 
melléjük szegődött a fehér cárnak telhetetlen messzelátása és a 
sandaszemű sárgák pillantása. Szövetkezett a koldus Cetinje, az 
orgyilkos Belgrád, a népözönös London, az elnéptelenedő Párizs, 
a népemésztő Moszkva és a nagyralátó Tokió. 

Fészkelődött a déli szomszéd, sarkunkat marogatta. Nem fért 
meg görbe földjének meggyarapodott, török, albán, bolgár kárára 
gyarapított, megbővült határai közt: a magyar föld egy kaiaja 
kellett, a Bácska kellett Martonosig, a Bánát kellett Szegedig. 

A fiókölyv, az orosz ragadozó fiókja, saskeselyűnek 
képzelte magát. Határt vetünk immár kérkedő hangoskodásának, 
eláll csaholó marakodása. Nagyzásának hóbortjából felverte lesújtó 
fegyverünk és a rideg, a rettentő valóság széttépte dölyfös ál-
mainak pókszövedékét. 

Szövetséges seregeinknek föladata nem volt könnyű délen, 
mikor vezérhadaink északon, nyugaton, délnyugaton harcolnak. 
Seregeink egy töredékével és a vitéz bolgárok friss erejével törjük 
össze a délnek szlávjait. Meleg nyomát űzik most seregeink. Most 
fogja megérteni — igaz, későn ! — hogy élhetett volna békében 
mellettünk. De elkapatta a délszlávok korláttalan hatalmi ösztöne. 
Leghamarabb a régi főváros esett el. 

Nem először foglaltuk el Nándorfehérvárt. 
Szegednek és körmrékének lakosságából toborzottá Hunyadi 

János azt a hatvanezer embert, akiket itt szervezett és itt 
gyakorolt be Belgrád felszabadítására. Szegedig hallatszott az 
ágyúk bömbölése. Belgrád felszabadítása, a magyar hadi dicső-
ségnek legfénylőbb sugara, Szeged nevét, a szegedi polgárság lel-
kesedését és hazaszeretetét aranj^ozza be4. És mikor a szavojai 
herceg most kétszáz éve BelgráJot vívta, kimerültségig terhelte 
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Szegedet a katonák, az élelem és fuvar szolgáltatása. 1739-ben 
szegedi szekereseket rendeltek ki Belgrád ostromához5 s ugyanakkor 
német és szerb polgárok és minorita papok Szegedre menekültek 
Belgrádból6. 

Végszegedről portyázott ifjú Bercsényi Belgrádig 1087-ben 
és a szerbbé vált Belgrádba menekült 1849-ben Szeged akkori 
szerb ajkú főjegyzője. 

Hunyadi János (1456), Szavojai Eugén (1717) és Laudon 
(1789) győzelmes ostroma után elkövetkezett most az új elfoglalás : 
ez is a magyar vitézség diadala ! 

Végszegednek álmodott bennünket a szerbek álomlátása: 
Szőregig, a Maros kanyargó vonaláig szállott ábrándja. 

De íme szétfoszlott az ábránd. Teljesedik már rakoncátlan 
-szomszédunkon az írás igéje: Mert íme oly nap jő el, mint az égő 
kemence és lesznek a kevélykedők, a galádság elkövetői mind poz-
dorjává és lángra lobbantja őket az elkövetkező nap, szól a seregek 
Ura, hogy ne maradjon nekik se gyökerük, se águk. De fölragyog 
fölöttetek, nevem félői fölött, az igazság napja és gyógyulás lesz 
szárnyai alatt — és előrehaladtok . . . és tapossátok a galádokat, 
mert hamuvá lesznek lábatok talpa alatt7. 

Sok lesz még a véres küzdelem. Sok csodát mivel még ha-
daink vitézsége, míg eljő a diadalmas béke, aminek szárnyain gyó-
gyulás van minden fájó sebnek, amelyet a hazáért hordunk, vi-
gasztalás minden fekete gyásznak, amelyet a háború áldozataiért 
öltünk. Dicsőség, az öröklét glóriás dicsősége, a csatatereken elesett 
vitézeinknek, dicsőség, a történelem örök dicsősége, a nemzet örök 

-hálája a majdan győzelmes zászlóval hazatérő hős fiaknak, vé-
reinknek, büszkeségünknek ! 

Dicsőség és hálaadás, zsolozsma és hallelúja-ének a Magasság-
bélinek, aki újból teljesíti rajtunk a Kárpát szorosain, a Tátra 
hágóin, Dolomitok szirtjein a zsoltár igéjét: Határt vetél, át nem 
törhetik, nem térhetnek vissza olözönleni az o rszágot8! 

Zsolozsma és halleluja a béke Istenének, aki beteljesíti rajtunk 
a zsoltár igéjét: 

Erőssé teszi kapuid závárjait, 

Megáldja benned a te fiaidat. 



III. 

Aki határodat békességessé teszi és búzának zsírjával — nem 
a háború keverék, abajdocos kenyerével — elégít meg téged9. 

Amen. 

* * 
* 

1 Maiaki ás 3, 15. — 2 Éz 9, 1 7 . - » M. V, 27, 17. - * Reizner Szeged Története I. 68. 
74, 75. III, 224. - » U. o. II. 79, 176. - s U. o. I. 297, 372, 375. III. 23, 454. 497. — ' Malakiás 
1', 19. 21. — 3 Zsolt. 104. 9. — ' U. o. 147, 13. 14. 



P R Z E M Y S L I. 

Csepegjen mint az eső tanításom, hulljon mint a harmat 
szavam, mint a permet a pástra, mint a szemergés a fűre1. Az 
évszakok változásai a teremtés megújuló csodáit tárják elénk. — 
Jobbal kérdjük : Ki osztott a szakadó árnak lefolyó helyet és a 
zúgó zápornak utat ? Van-e az esőnek apja és ki szülte a harmat 
gyöngyeit2 ? 

Titkon szövődnek a teremtés ható erői s a teremtő bölcse-
séget hirdeti mindenik alkotó elem : csillagok fénye, napok ragyo-
gása, bolygók útja, holdak kerengése, mennyek magasztossága, 
föld minden fűszála, rügyek fakadása, kikelet virága, ősznek el-
múlása, télnek szunnyadasa, tavasz ébredése. 

A teremtő akaratot valósítja meg a csillagok rajzása az 
űrben, élet fakadása a sejtben, jegőc kristályosodása a zavargó 
zűrben. A végtelen nagy s a látatlanul kicsiny a mindenható aka-
ratnak határ nélkül való, határvető hatalmát hirdetik : azt hirdeti 
változó jelensége a föld élő életének és a teremtés tudattalan ható 
eleven erejének. 

És a harmatcsepp is, a hűs, nyugalmas éjnek s a pirkadó 
hajnalnak ragyogó szülötte, ha gyöngyeivel behinti a szomjúhozó 
növényzetet, a gondviselésnek hírvivője. Benne a tikkadó föld 
életrekelt pástját megszánja az ég és üdítő könnyeinek pazar 
gyöng}rszemeit hullatja reá. 

Az ember pedig gyönyörködve szemléli és meghatottan a 
fonnyadónak éledését, az alig kikeltek zsendiilését. Láthatatlan, 
titokszerű hullásban szállott alá a harmat: igazlelkü jótevő módjára 
zajtalan nyujtá gyámolos kezét. És az üdítő harmat gyöngyöző 
szemében a gondviselés áldó akaratát látva, imádkozunk: Te vagy 
Urunk, aki kibontja a zephyr szárnyait, aki lecsendesíti a vihart 
•és alászállatja a harmat gyöngyöző szemét! 
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I. 

Nyugovó levélre csendes pihenés idején száll a harmat. Pi-
henés, nyugvás áldását hozza az ünnep. Izgalmas napokat, gond-
terhes éjjeket élünk. Megtanultunk küzdeni, nélkülözni, serényen 
dolgozni, fokozni a munkát, az izgalmat — csak nyugodni, pihenni 
nem tudunk. Túlfeszül a tevékenység lázas erőlködése, nem akar 
szünetelni. Megkúszálja a pihenést a láz izgalma. Kettős napszámú, 
•éj-nappali munka után az ünnep hozza a pihenés áldott fölléleg-
zését. Dologtevő napra pihenés felváltása szálljon: áldásul! 
A vallásos élet is harmatsóvár palánta. Tikkasztóan üli meg az 
élet forró küzdelmeinek, vészterhes idők szorongásainak heve. Alig-
hogy pázsitot, zamatos, zöldleples pázsitot öltött az élet tavaszán a 
mező, már sorvasztja is, szikkasztja, szárítja az anyaföld tápláló 
kérgét az élet harcainak perzselő napja. 

A vallás ihlete volna az üdítő, zsendítő harmat. De ha leta-
karjuk a zsendülő virágágyat, nem éri a harmat. Ha elzárkózunk a 
hit malasztji elől, ha a világ zaklató küzdésében, zajgató időtölté-
sében, zord harcában és zavaros viszonyaiban, zsőrtös érintkezé-
seiben és zátonyos sekélyeiben, zsongító reményeiben és ernyesztő 
örömében elzárkózunk a leszálló igének harmatja elől, ha elre-
kesztjük keblünket az ünnep áhítata elől: hogyan szálljon éltetően 
üdítve hitnek harmatja a kebel lankadó pástjára ? 

Ne fonnyadó szirom, ne lekonyult hajtás, ne sárguló levél 
dísztelenítse el hitéletünk gyümölcsösét : zsendülő pázsit, fakadó 
rügy, nyíló virág, kikelet havának üde zöldje, színes szirma legyen 
kertünk dísze a tavasz e mai ünnepén. És hogy virágos maradjon 
és gyümölcstermővé váljék a vallásos élet ébredő buzgalma az élet 
hő nyarán, erre kérjük ma imádságban a harmatot! nbbpb ab) Nem 
ártó harmatot, nem dérré fagyó hóharmatot, amelytől megdermed 
a bontakozó zsenge levél és érzéketlenné válik mások bajával, 
mások igényével szemben. Nem ártó harmatot, vakbuzgóság és 
gyűlölet átkát, amely visszavonást szít: buzgó ragaszkodást önnön-
hitünkhöz, a vallásos ihlet megújulását, tavaszi ébredését. 

A földrengető harcok izgalma imára kulcsolta kezeinket. Ne 
szálljon reánk újból a közönynek nehézoszlású köde : az a nyirkos 
köd, amelytől sínylik a vallás életének ébredő csírája, fakadó, eredő 
hajtása. 
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Ne járjon fölöttünk silány közömbösség, lanyha restülés szá-
raz lehellete ; ne kerüljük rideg konoksággal az Úr színét. Sivár 
pusztává ne legyen szívünk: a sivár puszta párátlan lehe nem 
szül enyhadó harmatot. Buzgalom, életrekelő, istenkereső érzület 
harmatja szálljon reánk: dologtevő napra pihenés áldása, munka 
izgalmára szombat pihenése, kettős napszámú, emésztő gondú éj-
napi törődésre ünnep nyugodalma, bti ienr rctr -x tikkasztó versenyre 
menny harmatozása ! 

II. 

pnS yzvb Bőségre, nem aszályra ! 
Az ínség kenyerének ünnepén és a fenyegető kenyérínség 

idején bőségért imádkozzunk. Hazánk virulása, hitünk felvirágzása,, 
életnek bősége, bőségnek élete mai könyörgésünk. 

Ne legyen reménytelen sorvadás a mi részünk, ne aszály, 
sorvasztó száraz betegség vallásos életünk megöiője; ne legyen 
felötlő jelensége a hervadás, amelyben elsatnyul, eltűnik jövőnk 
reménye. 

Harmatja leszek Izraelnek, virágzik mint a liliom8. Miként a 
liliomnak tápláló nedűtől duzzadó földalatti törzse őrzi a múltban 
gyűjtött nevelő erőt s miként a harmat nem száll el nyomtalan, ha 
a napsugár sóváran tűz le rá s felcsókolja gj'üngyöző gyémántját, 
hanem duzzasztva a pettyhüdő sejteket, beléhat a levélbe : azonkép 
hasson ránk az ünnep hangulata, emelkedése, visszaemlékezése,, 
imája, ősi gyakorlása. 

Ezerfajú a tavasz virága; szivárványos ragyogású az élő-
szirom, de fakó, siralmas a hervatag fonnyadás színtelensége : vál-
tozatos, szivárványos ragyogású gondolatban, hangulatban vallásos 
gyakorlatunk, évről-évre a forgó idő kerekén megjelenve, megele-
venedve, bőség jeléül s nem aszály hírvivőjéül. Legyen az ünnep 
mint a reggel rózsás felhője, mint a szálló harmat, tűnjék el az 
aszály, mint a polyva a szérűről, mint a füst a kürtőről4. 

Ne maradjon ugar, parlagon ne heverjen egy talpalatnyi föld 
sem az idén a haza területén. S a hit határán is teljes, buján sar-
jadzó legyen szívünk szántóföldje. A tavasz ünnepének sugarától a 
a télizöld keble is megindul és uj levél fakad a régi, barnulónak 
alján. Ne legyen a hitnek kertje szomorú ugar, gyászos, gazos, 
gondozatlan parlag, elhagyott tarló ! 



III. 

Harmatért könyörgünk : rrrr bv b'C a feltámadás harmatjáért5 ! 
Fehérlő őszi dérré merevül a harmat cseppje, ha hűs lég helyett zord 
éjnek hidege, ha a zimankó veszi szárnyára s aminek eleven élettéT 

csillogó ékességgé, napban játszó, sugártörő drágakővé kell valá 
lennie, dermedést hoz, halált hint szerteszét. 

A hit harmatja is dermedő dérré fagy, ahol nem hull meleg,, 
megértő talajra, ahol nem értik jelképes szer és szokás beszédes 
tanítását, mélyjárású értelmét. Megértő eleven lélek kell, mert 
cí; abz nvmn px nincsen fölemelkedés lélek nélkül6. Ilyen legyen 
azért az ünnep gyakorlása : r-zb ab) z»rh élet legyen benne ! Eleven 
erő legyen bennünk a hit, legyen Izrael múltja fékező erő a ha-
sonlesés versenyhajtásában, legyen öntudatkeltő erő, amely megveti 
a zászlaját eláruló gyáva nyomorultat. 

Heves, nagyvérű, lobbanékony faj vagyunk : lobbantson lángra, 
az ünnep melege. Ne legyen az ünnep színtelen köznap, amelyen 
a rónát lomha pára járja, hanem leg3ren a lélek föllángolása, ta-
vaszi napnak melengető sugára. Legyen Izrael maradéka a népek 
közt élesztő harmat, szemergő eső, föltámadás harmatja. 

Meleg njmri éj szüli a harmatot napszállat után, borútalan 
égbolt csendes, békés légköre alatt: a békesség áldásának jelképe 
a harmat, hulljon e most njúló tavaszon, amely annyi gonddal 
terhes, hulljon, szálljon alá, mint üdítő, áldó gyöngycsepp, nem 
mint a vakbuzgóság méregcseppje ; mint bőség szülője s nem mint 
hervadás anyja szálljon alá nem halotti merevségre, hanem föltá-
madó életrekelésre ! Amen. 

* * 
* 

A pap távolítsa el a hamvat a táboron kívülre7. Ha rossz 
hírek hamva belepi hazafias reményeink parazsát, a zsarátot új 
lángra lobbantjuk s tüzét újra szítjuk. Csüggedést nem ismerő bi-
zalommal vesszük északi várunk elestének fájdalmas hírét. Várunk 
ellenség kezén, vérünk sanyarú, bőjtös hadifogságban ! Sajg 'a fáj-
dalom, de komoly férfiassággal, vetekedő elszántsággal, fölocsúdó 
reménységgel tekintünk a veszteség szemébe. 

Mély megilletődéssel kísérjük a hős parancsnok lelki tusáját,. 
legyőzetlen hős honvédeink és fölkelőink fogságba indulását. Seb-
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ejtő veszteség a vár eleste, de nem feledjük, hogy ostroma százezer 
emberébe került az ellenségnek. Végsőig kitartottak a mieink : az 
éhség birta le őket. Légberöpítették az erődöket, felrobbantottak 
fegyvert, lövőkészletet, elégették a zászlókat és a romhalmazt át-
adták az ellenségnek. Kitartottak véges végig ! Iszonyatokat, ször-
nyeket szül ez a háború, de emberfölötti erőkifejtésnek, acélozott 
akarásnak is anyja ! És ez az acélozott akarás nem tört meg se-
regeinkben ! Nem holt várfal véd immár bennünket, hanem harco-
saink várfala, amelynek homloka halálmegvetve oda fordul, ahonnan 
özönlik a kozák. Eleven vár, amely ismételve kiszorította már a 
hazából a betört fenevadakat s most a Kárpiton állja a nehéz, 
véres viadalt. Eleven sánc, amely a holt vár helyett fokozott daccal, 
nyakas szilárdsággal, győzelmes, bősz, szent haraggal irtja az 
angol ezüsttel felfogadott bérgyilkos csordákat Ennek a szent ha-
ragnak tüze ég a szívek oltárain. Könyöiiilő Isten, segítsd győ-
zelemre a mieinket. Könyörülő Isten, könyörülj mi rajtunk ! 

Békesóvárgó imádság: fakad édesmindnyájunk kebléből ! Zord 
idők mostohaságai közt Hozzád száll lelkünk — gondviselő Atyánk ! 
A kísértések legnehezebbje szakadt ránk a férfipusztító, világrontó 
háborúban. 

Aradásos tavasz, aszályos nyár, gyümölcstelen ősz, zúzmarás 
tél — mind csupa enyheség a háború csapásával, még a győzelmes 
háborúval szemben is. 

Nem a félelem megriadása imádkozik bennünk, hanem a vér 
irtézata, az emberi érzés békesóvárgása, az idők nyomorúságai 
közepette fakadt áldozatkeltő, fölmagasztaló hitünk. 

Kíséri lelkünk féltő remegéssel, félő reménykedéssel küzdő 
és viaskodó, vitézlő és vérben gázoló véreinkot: feneketlen úton 
törnek előre úttalan havon, hóviharos, síkos hegyháton, kietlen 
éjszakán, kietlen tájakon. Szilaj féktelenséggel rontanak honvédő 
fiaink a szorosoknál elősokadozó támadókra, a tongeráradatként 
ránk zúduló tömegre. Bércek ormán, sziklafalak meredekén, Kárpát 
hágóin, erdős szorosán, horhas hasadékán, útvesztő rengetegén, 
patak gázlóján, folyók járóján, ellenség tüskés huzalsövényén, 
páncélfalán át, életoltó röppentyűk között törnek előre tündökletes 
odaadással, csüggedetlen viaskodással. Oh adj karjuknak ellen nem 
állható erőt, szablyájuknak sújtó hatást, a robbanó kúpoknak rom-
boló szilánkot! 
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Adj gjmzelmet fegyverünknek : magunkért küzdünk, de küz-
dünk az emberi nem haladásáért, az óceánok szabadságáért, a 
kényuralom vesztéért. Oh légy az elnyomott igazság tündököltetője. 
Hadak viadalának Te vagy elválasztója: válaszd el viadalunkat 
dicsőségünkre, győzelmes békére! A király dicsőségére, a haza 
békességéi e ! 

És ahol bánatos fejfák hősök sírjait jelzik, a nagy temetőkön 
egy-egy sír fölött megállunk, érezzük, hogy a honért elvérzettek 
-sírja fölött a nemzet hálás szerelme virraszt és a Te isteni irgal-
mad. A világszabadság vértanúit glóriádba fogadtad és a túlélőket 
méltókká teszed az elesettekhez : hogy felkarolják árváikat, áldják 
hamvahodó poraikat. 

Minket pedig, akik még itthon vagyunk, a háború verejtéke 
forrasszon össze : osztozástól írtózó atyafiság egységessége fakadjon 
a küzdés közösségéből. S amikor mindnyájunk sorsa egy kockára 
van feltéve, érezzük, hogy összetartozunk mindnyájan, édesmind-
nyáj an, királytól koldúsig a hazának minden fia. Hadd lássák az 
irigyeink, hogy ennek az ezeresztendős országnak összetartó ereje 
nem lanyha, laza, lagymatag, hanem szívós, szíjas és szilárd; 
hadd lássák, hogy a lankadás, meglassúdás, tántorgás eltűnt s 
helyette sziklaszilárd egyesség fűzi össze a nemzet minden rétegét, 
minden szembekerült irányát: nincs köztünk seregbontó lator! 

Ebből az egységes érzületbőt fakad bizalmunk, reménységünk, 
imádságunk! Hűs forrásvíz eltikkadt vándornak távol földnek élesztő 
hírhallása8. Engedd Urunk, hogy vitézeink életéről, győzelmes ere-
jéről, zászlónk diadaláról legyen éltető hírhallásunk ! 

Amen. 

* * 

* 

1 M. V. 32, 2. — 2 Jób 39, 25. 28. — s Hózeás 14, 6. — <U. o. 13, 3. — 5 Cliag 12b. 
— 6 R. D. K. M 1. 9, 2. - ' M. III. 6, 4. — « Péld. 26, 26. 



A N G L I A I. 

Vízbe fcjtatta a fáraó elnyomott alattvalóinak fiait, vízbe fuj-
tatott ő és serege. És Jetró eljőve, Mózes apósa, hallá a történ-
teknek elbeszélését és szóla: Most tudom, hogy nagyobb az Örök-
kévaló minden hatalmasságnál, mert amivel támadtak, az érte őket1. 
Amiben Izrael végveszélyét keresték, az lett végveszély ük, enyé-
szetük az egvptomiaknak. Amely üstöt másnak forraltak, az forrázta 
le őket, — ahogy a régiek képes beszéde népies fordulattal tol-
mácsolja Jetró fölkiáltását. 

* 

A tengereket akarja elzárni a gőgös szigetország, hogy éhin 
séggel sújtsa a szárazföld két országát, minket és szövetségesünket. 
Az embertelen zárlat pokoli terve nem a hadsereg vesztét keresL 
hanem a népét, a védtelen aggok s asszonyok, kisdedek és cse-
csemők éhhalálát akarja. 

De a szigetország éléskamrái tengeren úsznak és kenyere 
hamar fogytán lesz, ha az úszó éléskamrákat az angol kikötők 
közelében fölrobbantják a német kísértetek, a tengerbúvók, azok 
a látatlan nyomú búvárhajók, amelyek a német ész és német me-
részség csodáit nűvelik az ír tengeren, Anglia szívében. Anglia 
hajói nem mernek útrakelni a szomszéd ír partok felé. A brit vi-
zeket haditerületként kezeli a német hatalom : meggyalázó vessző-
csapásnak, megalázó korbácsütésnek érzi ezt minden gőgös angol. 
Angliának s szövetségesének hajóóriásai rendre sülyednek el a 
Dardanelláknál, nem állják a lenézett töröknek tüzét. 

Viszi már a vihar a zsarátot a pöffeszkedő szigetországra, 
annak a tűznek a zsarátját. amely az ő bujtogatására gyuladt ki. 

Neves angol író, Ruskin, utalt Tyrus és Anglia párhuzamára 
Velence köveiről írott könyvében : 

Mióta az ember uralmát a tenger fölött megalapította, három 
trón emelkedett fövenyén, fölülmúlva a többit valamennyit: Tyrusr 
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Velence és Anglia trónja. E nagy hatalmasságok elsejének csak 
-emléke maradt fenn ; a másodiknak csupán romjai; s a harmadik, 
amely nagyságuknak örököse, ha el találná feledni példájukat, 
merészebb emelkedés után meg-siratatlan juthat végromlásra. 

Tyrus felfuvalkodottsága, bűne és bűnhődése fel van jegyezve 
számunkra talán a legmegindítóbb szavakban, melyek Izráel pró-
fétáinak ajkairól az idegenek városai felől elhangzottak. 

Igen, volt, így értjük a próféta szavából, volt az ókorban is 
egyedárúságos egyeduraság, a pún népé, Tyrus városáé, a szent 
föld határán. Ha fényét és vesztét olvassuk a próféta megrázó 
gyászdalában, Londonnak fényét látjuk éles körvonalú rajzban és 
jövő sorsát Tyrus pusztulásában. 

Lőn hozzám az Úr szava — szól a próféta: Te pedig, ember 
fia, gyászdalra gyújts Tyrus ellen és szólj hozzá: 

Aki lakol tenger bejáratin, népek kalmára sok tengerpart 
felé : így szól Uram, az Ur: Tyrus ! azt hivéd, tökéletes vagyok 
szépségre ! Tengerek szívére terjed határod, építőid betetőzik szép-
ségedet. Szenír ciprusaiból építék bordáidat, Libanon cédrusából 
emelték árbocod, Básán tölgyeiből faragták dalladzóidat, borításodat 
elefántcsonttal, vörösfenyővel rakták a Kittim szigeteiről. Egyptom 
iratos patyolata volt vitorlád, lobogód hogy legyen. Kéklő bíbor, 
piros bíbor Élis szigeteiről vala tetőzeted. Szídon és Arvad lakói 
voltak evezőseid, ők kormányosid. Byblus mesterei és jártasai 
benned valának: ők javítják lékeid. A tenger minden hajói nálad 
valának vásárolni vásárlásaik. 

Perzsia, Libya, Aethiópia voltak seregeidben háborúid em-
berei, pajzsot és sisakot akasztanad föl benned, ők szerzék fényes-
ségedet . . . 

Most a világkereskedelem anyagát vázolja a próféta : fémek, 
paripák, ébenfa és drágakő, búza, balzsam és olaj, fűszerszám és 
szövet, a \ilágpiacnak keresletes árúcikkei Tyrusnak kapzsi kezén. 
Majd folytatja látomását. 

És jajgatva gyújtanak gyászénekre rólad, gyászdal zeng fe-
lőled : Ki olyan, mint Tyrus, a tengerben, mely elpusztula ? Árúid 
hogy kijövének a tengerből, elláttál sok népet; javaid s vásárlásid 
töméntelenségével gazdagítád földed királyait. Midőn roncsokká 
lettél a tengereken, a vizek mélyébe sülyedt kereskedésed és 
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minden néped. A tengerpartok minden lakói elborzadnak miattadr 

borzonganak királyaik, arcuk megfakul. 
A népek kalmárai kifütyülnek: irtózattá levél, örökre oda vagy2. 

* 

Hogy a próféta imígyen szólott, annak 2500 éve. Halászhálók 
szárító helye lett azóta a hajdan dicső Tyrus ! Világbirodalmak ke-
letkeztek egymásután : az egész Óceán uralmát csak egy hatalom 
tudta megszerezni, a tengerbíró Anglia, az új Tyrus ! 

Kalózkodásának gyalomhálója minden hajóst fenyeget, a világ 
országútjait elállta: lakik a tenger bejiratin! 

De a világuralom, a tengeri és a szárazföldi egyaránt hóhérja 
a népek egyensúlyának, szabad fejlődésének. Mi a világ egyen-
súlya ? Az egyesek és a nemzetek megvalósuló szabadsága a 
pallérozott népeknek szerves munkaközösségébon. 

Ez ellen vétkezik Anglia. 0 is, szövetkezett társai is mííve-
lődésakasztó, erkölcstelen cél szolgálatában szállottak síkra. 

A tenger korlátlan uralmát keresi a népek kalmárja: Anglia. 
Az óvilági szárazföldét keresi a cár. Mindkettő ellen küzdünk és 
győzelmünkben a világegyensúly eszméje érvényesül a világuralom 
fojtogató törekvése ellen. 

Anglia az óceánokon az egyeduralmat bitorolja. Az újra föl-
támadott Tyrus, a világvásár kalmárja, a sajái egyedárúságát félti, 
a világútak deszpotája kíván maradni. A földgömböt angol gyar-
matnak tartja, a földkerekségét angol piacnak nézi. 

A piacért folyik ez a háború, a szövőszékek s a hámorok 
háborúja! A másnak sikerétől megrhdt kajánság, a sivár, a ha-
szonleső érdek, a megfélemliilt hatalomféltés, a kielégíthetetlen kap-
zsiság megrohanta, nem, elbódított szövetségeseivel megrohantatta 
a német nemzetet, mert a német is helyet kért külső tartományo-
kon, napsütötte helyet, amely még szabad volt. Mihelyt az övé 
lett, kellett Angliának. 

Azt hitte Anglia, hogy csak mások vérzenek értő, elvégzik 
most is mások az ő csatáit, mint ezelőtt. Anglia gyepen mu'at, 
jégen szórakozik, paripát loholtat, labdát rugdos és vereget, falkát 
csaholtat, de a komoly küzdésben legyűrik ellenei, ütőjét elejti, 
gyeplője kicsúszik kezéből. Vagyongyííjtő kora letűnik, leáldozik 
napja, mint őstypusáé, mint ős Tyrusé leáldozott. 



Gyíkgyorsasággal, kígyósímasággal, kufárfondorlattal szerezte 
birtokait, a világútakat elzáró sorompókat: Gibraltárt, Máltát, Szuezt 
és Adent. Minden résen beosonva szőtte világfojtó pókszovedékéb 
megszállotta, elállotta a tengerek bejáratát. Világuralma hídjának 
pilléreit lerakta a tengerek bejáratain! Pénzzel szerezte országait 
és bérért védelmezted. Testedzése is csak nyegleség, színlegesség. 
A csiszoltkörmíí, síkáltállú lordtömeg, a krétás sziget merev, 
ízléstelen, követelő, mindent lenéző szülötte nem vállal véráldozatot 
hónáért, csak béreli a tömeggyilkolókat, saját népének alját, tatárt 
és kozákot, hindut és japánt, belgát és franciát. A hűtlenség volt 
vezérlő elve mindig. Mentessége teljes mentesség a lelkiismereti 
töprengéstől a birtokszerzés mezején. Kapzsi és szipolyos volt az 
emberáldozás nagymestere, aki ontatja mások vérét hatalmi érde-
kéért, megvédeni az abrakosztó vályút, amely mindenütt, ahol van, 
csak az övé lehet egyedül. Ahhoz ne férkőzzék más ! A tenger 
minden hajói nála legyenek vásárolni vásárlásaik. 

Nem volt igazjáratbeli nép a brit soha. Csontjához forrott az 
álnokság, a képmutatás, a szenteskedő ámítás. Mindig ott aratott, 
ahol más vetett, mindig a más termését csépelte. 

A brit kalóz szemfényvesztése félrevezette a világot. Azt hivé, 
a telhetetlen, kietlen, nagy gyomor legyőzhetetlen erejű hatalmat 
nevelt Albion szigetén ellenállhatatlan, győzelmes hatalmat, oly 
hatalmat, amely bántatlan gázolhat nemzetközi egyezményeken és 
megtorlatlan packázhat a hitvány, semleges államokkal. 

Azt hihettétek, a győzhetetlen brit tengeri erő a háborút fel 
nem tartóztatható rohammal fogja kezdeni : a német partok körül 
az ifjú német flotta roncsai fognak iszapsírban heverni, a virágzó 
hanzavárosok füstölgő romjai hirdetik majd az angol támadók fö-
lényét. De más történt! Félelmes ellenfél a német tengeri erő. Buj-
dosnak előtte a brit góliát-hajók, léhán vesztegelnek rejtő vizeken 
s ahol mérkőznek, ott szégyen éri az angol lobogót. Leteríti Dávid 
parittyája az óriás Góliátot. Tele volt suttogó szorongással, rajzó 
meneküléssel az angol partvidék, mikor német ágyúk bömbölő 
szava hallatszott és röppentyűik a parti városokat riasztották. A 
tengerittas Angliáé még a legnagyobb hajóhad, de nem övé a 
legnagyobb tengeri erő, nem övé immár a tenger! A saját tenge-
rében, az ír társország felé eső szoroson, majd Franciaország leg-
távolabb nyugati csúcsán túl sülyesztik el az úszó éléskamrákat a 



24 

német tengerbúvók. Az új Tyrus fölött rajzanak a légjáró gépelyek, 
rettegést, halált szórva le a magasból. Szárnya suhog az éhínség 
rémének ! Idegen zászló gyáva jelvényét tűzeti föl az angol ad-
mirál. Elkövetkezett a gőgös brit lobogó csődje! 

És megmozdult az iilám világa, az egyptomi fellah, a szudán 
feketéje, az indiai rája, a harcias afgán, az újraébredő perzsa, a 
lételében fenyegetett ozmán, A Dardanellák előtt brit hajóóriások 
roncsait borítja a tenger. A nagy garral kezdett ostrom visszave-
retett és foszlóban Anglia presztízse Keleten. 

Anglia uralkodott az óceánon. De határtalan gőgje, ki nem 
elégülő kenyérírígysége kihívta immár a tengerentúli nagy köztár-
saságot is : kalózkodását nem soká tűrik már tőle elszakadt vérei 
sem. A világ megérti már, hogy Anglia védőrendszere, hadiszer-
vezete elavult, védelmi ereje megrokkant, támadó ereje elernyedett, 
megroppant. Anglia uralkodott a világ vásárján, a vagyonnak 
piacán, az üzlet világán. Ezt az uralkodását védi háborúval, jórészt 
idegenek, mások háborújával, mert neki a háború is üzlet volt 
mindenha. Czlet e mostani háborúja ís, de rossz üzlete Tyrusnak. 
A világvásárt irányító bankja elmaradt a német versenytárs mögött. 

Anglia uralkodott világrészünk hatalmai fölött. Nagykövetei 
diktátoii szerepet szerettek játszani mindenütt. Hiszen ő szigetéről 
mindenhova beronthatott, de az ő szigetén 170 éve nem vetette 
meg ellenség a lábát, 0 volt a méregkeverő a politika boszorkány-
konyháján, 8z ő kezében volt az abárló, amely a népek békéjét 
fölkavarta. Ma fölbérelt szövetségesei elégületlenek ; nem szállít a 
vész óráin elég embert és vagyont! Még most sem mer a tör-
vényhozás üléséhez fordulni katonáért : népgyűléseken vereti a to-
borzót. 

Anglia uralkodik idegen világrészek fölött. Telepesei megszál-
lották a földkerekséget. A koletindiai részvénytársaság kiélte Indiát 
s az ott szerzett rengeteg vagyonnal megszerezte vesztegetéssel, 
lélekvásárlással India birtokát az angol tőkének és az angol ál-
lamnak. De a függetlenség eszméi hódítanak s Északamerika egy-
beforrott államhalmazata az első volt, amely elszakadt az anvaor-
szágtól — de nem az utolsó. Megindult a leszámolás kora! Válság 
előtt áll Anglia. Napfényre jött gyengesége. Gyengesége a háborúban 
és gyengesége az erkölcs mezején. Oktalan dühe a békés foglal-
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kozású külföldiek ellen megölte a szárazföldi emberben a belénevelt 
tiszteletet, becsülést az iránt, ami angol 

Meghalt a gentleman ! Most értjük, hogy nem erkölcsi esz-
mény, nem erkölcsi fogalom volt, hanem csak társadalmi jelző-
címke. Meghalt a gentleman ! Megölte az elvmegvető önzés, a dü-
hében határt ném ismerő vadság és n}mrseség. Lehullt a lepel 
Albion szobráról, siralmas ez a szobor, mióta látható leve. Betel-
jesült az ige: Nem hívják többé a nemtelent nemesnek s a hitványt 
nem előkolőnek3. 

Ezúttal vakot vetett Anglia kockája ! 
Siklik víz alatt az úszó akna, lecsap a magasból a török jól 

irányzott gránátja, recseg a gőgös páncélhajók ércbókonva, búcsú-
vétlen merülnek milliót érő bordái, haláltorkú ágyúi és bombavető 
pokolgépei a tenger fenekére. A roppant hajók összeroppannak! 

A bűnös háború közvetlen bűnszerzője, a szigetén veszteglő, 
vesztegetés aranyát, vérdíj zsoldját szóró angolnak kincshordó 
hajói, győzhetetlen hajóóriásai hullámsírba temetkeznek, magukkal 
sodorva az angol dicsőséget, világbírást, fékezhetetlen fönhéjázást. 
Teljesül az ige : A szigetek rémülve látják, remegve a föld peré-
mei — a gyarmatok4. 

Közeleg az idő, amikor a próféta gyászdala száll az uj Tyrus 
felé, midőn roncsokká lészen a tengereken s a vizek mélyére sülyed 
kereskedése. Nyugatra tolódik el a pémuralom központja: New-
yorknak lesz fiókja London ! Megelevenedik Tyrus sorsa előttünk, 
amely halászhajók szárító hel}re lett és beteljesedik Jetró fölkiál-
tása : Most tudom, hogy nagyobb az Örökkévaló minden hatalmas-
ságnál, mert amivel támadtak, az érte őket. 

Amen. 

1 M. II. 18, 11. - 2 Ezek. 27, 1—36. — * Éz. 32, 5. — * U. o. 41, 5. 

P 



L E M B E R G . 

És a te kezed erőt vesz szorongatóidon és minden te ellen-
ségeid kiirtatnak1. 

A mai szombat prófétai igéje így köszönt bennünket Lem-
berg visszafoglalásának hetében, amikor a csüggés és rémület he-
lyébe, amely balsikereinket kísérte, az elgyönyörödés, a révület, 
az éxtasis lépett. 

Győzelmes akaratunk győzött, rrrr Dis be Az ember aka-
rata az ő dicsősége. A lembergi dicsőség akaratunk dicsőséget. A 
harci erények elseje az akarat. Nem hiába mondja őseink első 
hadvezére, a honfoglaló Izrael egyik törzséről : Telve van akarattal, 
teljes az Istennek evvel az áldásával, azért a napenyészetet és a 
délszakot lebírja2. 

Isteni adomány a győzelmes akarat. 
Oroszországnak egy akarata volt: a cáré! Ezt az akaratot 

megtörte a mienk. A mienk is egy akarat, de az egyakaró népnek 
közakarása. Amott a nagyakaró és kevély cár és sok milliónyi, de 
egynemakaró népei, emitt a szövetkezett német és magyar nép-
akarás, amely szembeszáll, dicső akaratossággal száll szembe egy 
világgal! Fölébredett Lemberget ostromló véreinkben az ősi szittya 
harci erény: az elszánt, sziklaköves, szívós, szíjjas akarat, az 
acelas, szilaj, szikrázó, dacos akarat, a- szirtfalat ostromló, teng rt 
szikkasztó, erdőt szilánkoló szilárd akarás. Lelkesedéssel tör elő, 
áttöri nem egy izromban, áttöri ismételve az orosz sereg orrozatát. 
Mert amott a kényszer dobja, hajtja gyilkos fenyegetéssel előre a 
tömegeket, a színehagyó, szűkölő, szorongó, akarattalan, szürke 
tömegeket: előre rohannak, mert mögöttük gépfegyver kaszálja a 
meghátrálókat. A mieink előre törnek, szemükből a győzés akarata 
szikrázik: nincs, aki e rohamnak ellentállana ! 
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Lásd, igy imádkoztunk a zsoltár igéjével, lásd ellenségeimet, 
hogy megsokasodtak és erőszakos gyűlölettel gyűlöltek engem3. 

A korlátlan erőszak gyűlöletével támadt reánk az orosz cár, 
minden idők legkegyetlenebb zsarnoka. Fegyvere otthon a kozáknak 
kancsukája. Százezreket sorvaszt számkivetésben, börtönben Szi-
bériában, mert a romlott, libériás hivatalnoksereget és a felelőtlen 
kényuralmat nem vallották utópiás boldogságnak. A cári uralom 
nem a jogfosztás, nem a jogtiprás, hanem a jogtagadás rendszere. 
Történelme az összeesküvések, apagyilkosság, férjmérgezés, paráz-
naság fertője. Es ez a hatalom merte ajakára venni a népszabadság 
jelszavát, amellyel ellenünk indult. 

Másért indult ellenünk! 
Földalatti morajlás előzi meg a földindulást. Meg akarták 

előzni ezt a kitörést, a lávafolyamot másfelé akarták levezetni. 
A cári rettegés és a francia bosszú milliárdjai tenyésztették a 
nyugat gyűlöletét, az oroszban. Szították a németgyűlöletet, a 
zsidófalást, a finn és lengyelirtást. Fajgyűlölet volt a cárgyűlölet 
lázának ellenszere : ez akarta a gaz dinasztiáról másra terelni a 
népharagot. Es a finneket szorongató, lengyeleket irtó, ukránokat 
fosztogató, minden alattvalót elnyomó hatalom, amelynek uralkodói 
programjában szerves alkotó elem a pogrom, ez a hatalom fogott 
a népszabadság örve alatt fegyvert mi ellenünk ! 

Csoda-e, ha hadseiegéből kiveszett a győzelem akarása? 
Sok milliónyi puskacső vön játszott odaát a napsugár és a 

sugárözöntől mámoros hatalom fönhéjázása, híreskedése, pöífeszke-
dése határt nem ismert. Recseg már a cári paloták gerendázata, 
zizeregnek a falaik, közéig az összeroppanás, a hatalom csődje. 
Leinborgnél megingott az önkény trónja: a többit otthon el fogja 
végezni a forrongó nép. 

A kény úrnak megjön alkonj'a. — Es iszonyú álmokat 
lát, ha megjön alkonya. Mert mi volt az, amit a büszke Csejte-
várnak hatalmas asszonya vétett, ahhoz képest, ami a cári erőszak 
lelkét terheli! Amit legyőztünk, összetörtünk Lembergnél, az a 
négyes cinkosság gerince: amit széttéptünk, az Szibéria rabhajtó 
szíjostora, amely rabnevelő szigorát a világra akarta kiterjeszteni. 

A támogató elbukott, elbuknak támogatottai véle4. Tört nád-
szálra5 támaszkodnak társai, tört nádszálra, amely megvérzi, átdöfi 
a reá támaszkodó kezét. Bomlásnak indul az orosszal Párizsnak 



parádézó, paráznaságtól párálló mocsara, hisztériás meddősége, el-
képpednek London lófuttató, labdarugó, kalóz lordjai, Róma kufár, 
romlott hitszegői. 

Nagy magabiztában, szinte gyermeteg magabízásában rohant 
meg bennünket az orosz. Di mi áldozatos lélekkel állottuk a har-
cot : a mi lelkünk erősebb, a mi emberségünk nemesebb, a mi 
akaratunk akaratosabb, szentebb, ellenállhatatlanabb. Isteni adomány 
ez az akarat. Teljesedett rajtunk a zsollár igéje: Kinyitod kezedet 
és eltöltesz minden élőt akarattal; körülvetted mieinket akarattal, 
mint védő pajzzsal6. — Ez a győzelmes akarat védő paj-
zsunk, támadó fegyverünk. Ez szüli a harc tüzére hevítő, cselekvő 
reményt, azt az elemi erejű, ösztönös, hevülő, izzó lelkesedést, a 
mely a halált megveti s a győzelmet megszerzi. 

Nagy erőket váltott ki az akarat ez isteni adomám a bennünk, 
nagy föladatokra nevelt rohamos haladással: megtanított hallatlan 
tömegekkel szemben helytállanui k, tengerlő seregözönnek gátat 
vetnünk, a hullámzó árat megállítva, forrása felé visszavetnünk 
Megmutattuk a világnak, hog}7 ez a nemzet akarja önmagát, akarja 
megmaradását, akarja erős akarással a maga diadalát. Hadseregünk 
vitézsége, példátlan odaadása, merész támadása, fölényes köteles-
ségtudása, királyhűsége, hazaszeretete az akarat csodáit művelte. 

Visszakerült a magyar királyhoz Nagy Lajos öiöke. Es ez-
úttal joggal került vissza. 

Valamikor három hatalom osztozott a prédán, a szerencsétlen 
lengyel nép prédáján. Ma ezt a szerencsétlen népet a fenyegető 
kényuralom karmai közül és járma alól felszabadítva, országát 
igazság szerint megszereztük néki. Ami akkor a hatalom prédája 
volt, az ma a felszabadító fegyver jutalma. Visszaszereztük a 
lengyel földet a lengyel népnek ! 

* * 
* 

Megkezdődött az aratás az alföld áldott téréin, megkezdődött 
odafönt is a csatatéreken a győzelem aratása. Levált torkunkról a 
fojtogató kéz, a gonoszság jobb karja kettétörött7. — G}rőz a 
szabad népeknek, a fejlettebb művelődésnek erősebb akarata; 
legyőzi a minőség a mennyiséget, a hősiesség a hivalkodást, a 
szellem az anyagot, az akarat a kényszert. 

Ünnepre virradtunk. Hálaadásra siet ősz királyunk, hálát ad 
Istennek, tr-rt1? rrapn hv akinek akarata megújítja a világot8. 
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Diadalról diadalra viszi vitézeinket Isten adománya, a győzelmes 
akarat. Tündökletes eseményekben teljesedik a próféta igéje : Raj-
tam Uram, Istenem lelke : fölkent az Úr, hogy jó hírt hirdessek 
elnyomottaknak, elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, 
hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek tömlöc 
megnyíltát, hogy hirdessem az Isten nevében pm r;tr az akaratnak 
esztendejét9, győzelmes, diadaltermő akaratnak ezt az esztendejét, 
amely fölszabadítja elnyomott, hazavezérli földönfutó testvéreinket, 
hazatelepíti menekültjeinket, bekötözi a megtört szívűek sebét. 

Amen. 

• * 
* 

i Mikeás 5, 8. — 2 M. V. 33, 23. — 2 Zsolt. 25, 19. — 4 Éz. 31, 3, — 5 Éz. 36, 6. — 
Zsolt. 145, 16, 5, 13. — 7 U. o. 10, 15. — 8 Eisenstein, Ocar Midrásim 364a. — 9 Éz. 61, 1. 2.6-

t 



H A D I K Ö L C S Ö N II. 

Hogy az Űr kinyilatkozása hallék, az erdő minden fáját szél-
viharok rázák, igy szól a mai est zsinagógai költője. Az eleven 
emberi erdő minden fáját háborús viharok rázzák. A tettek hő 
nyara kezdődik, a tavalyi hő nyárnak, viszontagságos ősznek, 
nehéz télnek, idei erőpróbás tavasznak méltó folytatása. 

Kétszeres szeretettel öleljük át a haza földjét, amióta vészben 
forog, kétszeres szeretettel ápoljuk rögét, termő rögét, amelyből 
az életet most sarjasztja ég áldása, felhő cseppje, nap sugara-
Aratás, első kenyér ünnepe, búzakenyér ünnepe volt az ígéret föld-
jének korábban érlelő éghajlata alatt ez a mai ünnep; nekünk 
már csak virágos ünnepe Ígéretes, igézetes tavasznak. 

Sóvár lélekkel várjuk az új aratást, az új kenyeret. A vá-
roslakó ember most érti a paraszti munka értékét, most értékeli a 
kenyéradó talaj türelmes munkását, a szántóvető, őstermelő kezet, 
ezt a csendes, alapfalrakó munkatársát a háborús fölkészülésnek. 

De mert az új élet szemét várod, azért ne hunyd be a sze-
medet a tavasz tarka, reménykeltő virágai előtt. A maguk egysze-
rűségében a régiek elrendelték, hogy ha nyílik a virág, nyíljék 
áldó szóra ajkad, dicsérd a Teremtőt, akinek teremtéséből nem 
hiányzik virágillat és színpompa, Teremtő dicsősége, teremtés 
dísze, teremtmény gyönyörűsége. 

Nézzük mindnyájan a tavasz hímes köntösét, de csak nagy-
jából látjuk. Könyvből neveljük az embert, nem az elevenek lá-
tásából. Sokat tanul a serdülő nemzedék, de látni nem tanul 
meg. A tavasz hímes köntösén is csak zöld hátteret lát és színes 
foltokat — színt és tarkaságot, füvet, lombot, cserjét, virágot, de 
nem ragadja meg figyelmét ez ezer virág formálódása, változatos-
sága, különös fejlése, ritka varázsa. Egypár virág, amit közelebbről 
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néz és élvez : ismer ibolyát, violát, árvácskát, orgonát, színes rózsát, 
jácintot, tulipánt — a többi csak zűrzavaros, foltos kép. És mert 
nem ismeri, nem is szereti, nem is kíméli a virágot s fölébrednek 
pusztító, romboló hajlamai a közkertek közkincseivel szemben, a 
melyeket fegyveres őrökkel kell őrzenünk a nyers hajlamok rom-
boló vágyától. 

Nem látja a tavasz szépségét, aki nem ismerős arcot köszönt 
minden bokorban, virágban, fűszálban. Folyondárt lát csupán, nem 
repkényt és iszalagot, hajnalkát és szulákot. Színes szirmot lát 
csupán, nem kankalint s kökörcsint, nem galambócot és gyujtoványt, 
peremért és csészekürtöt. Füvet lát csupán és herét, nem balta-
címet és bükkönyt, csibehúrt és csillagfürtöt, komócsint és led-
neket. Szegényes a tudása és szegényes e nyomon tavaszkeltette 
öröme is. 

Virágot öltött, friss zöldbe öltözött a Színai kopár, puszta 
sziklája, amikor az Űr hirdette övéinek a tíz örök igét, e mai ünnep 
békességes tanítását. Békének ígérete legyen nékünk ma is az 
oltár virágdíszében beköszöntő virágos ünnep. 

Es békét szerzek az országban és feküsztök s nincs aki fel-
riasztana s kipusztítom a fenevadat az országból és fegj'ver nem 
vonul országotokon át. És üldözitek ellenségeteket és kard élére 
hányjátok őket1. 

Visszaverjük, hátraűzzük immár az ellenséget, távcü űzzük a 
haza határaitól, elűzzük a birodalom teréről. Fzőbe vettük tömén-
telen seregeit. Körülzárjuk elesett várunkban, zavarásszuk eltévedt, 
elszakadt csoportjait s az oroszűzőben tömegesen fogjuk el hadait, 
ejtjük zsákmányul készségeit. Hajtjuk, kergetjük őket. 

Szinte látjuk szemeinkkel a futó, hatalmas oroszt, mintha 
rezgő kép volna a vásznon s mégis, mintha álom volna e látomás, 
hogy megtörik maholnap a cári gőg, a cári felfuvalkodás, a cári 
őrület. 

Nem tudott a messze keleten a sárgák szigetországa ellen 
védekezni, nem tud itt nyugaton rajtunk győzelmet aratni. Nem 
tud már egyebet, csak saját védetlen népét Petrográdon halomra 
lövetni. 

Gurult a henger Galícián át, gurult föl a Kárpát lankáira, 
hegyoldalára, hágóira. — Gurul most vissza hatalmas lökésétől 
seregeinknek. 



Görg visszafelé a híres lehengerelő henger, tapossa, maga 
alá temeti a szláv világuralom kerge ábrándjait. 

Elemi erő robbantó hatalmával támadtunk Gorlicénél; torlasz 
nincs, amely ellenállani tudna ennek a robbantó hatalomnak 

Most mi taposunk s a cár pribékjei ezrével hullanak. 
Oroszország leigázott törzseinek katonává kényszerített fiai 

eldobják a dicstelen fegyvert. Mi pedig éledő reménnyel, büszko 
boldogsággal köszöntjük a szövetséges haderő győzedelmes me-
részségét. 

Babér, borostyán a vezéreknek, tölgylevél a vitéz küzdőknek! 
Most értjük a prófétai igét: 
És elmúlám te mellőled és látálak téged eltapodva a te vé-

redben és mondék néked : a te véredben élj2. 
Gázoltak vérünkben, hullottak vitézeink, de a bősz harag 

feszíté izmainkat, látókká tette vezéreinket és immár teljesül a 
hazán : véredben élj ! 

Minden a hazáé, verítékünk békén, vérünk háborún. 
És jutalmul ígéri az Ur: kipusztítom a fenevadat az ország-

ból és idegen fegyver nem tapossa hazád rögét. 
Véredben élj! A nemzet csak vére árán élhet békén, de a 

hazát a határon belül nem lehet megvédeni. A határon túl védjük 
immár: támadunk. A honvéd úgy védi a hónát, hogy a határon 
túl vágja az ellent. Nincs sikeres védelem, csak a támadó roham: 
a honvédelem az ellen megtámadása. Támadunk s azért feltáma-
dunk ! Ne beszéljetek minduntalan általános védőkötelességről, ne 
véderőről és véderőtörvényről : haderő kell, hadverő erő, amely 
támadja, megrohanja, megtöri, legyűri, zavarja, kergeti, űzi az ellent. 

Mózes, a hadvezér próféta igéje szerint: Az Ur azt míveli, 
hogy a te ellenségeid, akik ellened támadnak, te előtted elhull-
janak : egy úton indulnak ellened és hét úton futnak előled3. Futnak 
előttünk. Nyomukban honvédeink: leszámolunk Világosért! 

Rendíthetetlenül meg vagyunk győződve igazunkról. Ezt a 
háborút meg kellett izennünk, ezt végig kell izzadnunk. Igazunkért,, 
létünkért küzdünk. Veszteség óráin nincs mit megbánnunk, sike-
reinknek nyugodt lélekösmerettel ujjongunk. Igazaink sugára átjárja 
lelkünket megnyugtató erővel, idegcsillapító hatással. 

Uralkodónk vértje folt nélkül való és fényes. Szent aggastyán., 
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aki Isten és ember előtt igazolta, amikor hosszú töprengés után 
fegyverre szólította népeit. 

És a király szavára ez az elöregedettnek híresztelt kettős 
álladalom megifjodott. A vén fa tavaszi ébredéssel megifjulva hajtott 
ki. Nem korhadt, purhás, nem odvas, reves, aminek az egyetértő' 
támadók remélték. Ott állott hónapokig a vén fa törzse egyedül és 
megállította az orosz hógörgeteget. Összefogtunk és megtanultuk a 
közösség áldását. Ujrakelt az állami öntudat aluvó csírája. Ez öreg 
álladalom életerős voltának tudatából született a háború üzenete. 
Mi kezdettük s e kezdés voh erőpróbánk. Erőpróba, hogy van fé-
lelmes haderőnk, vannak áldozatkész népeink, hogy van miből adni 
és van bátorságunk adni. A vagyonbeli fegyverzet is teherbírónak 
bizonyult. Meglepődve látjuk, minő eredményes volt kereskedés és 
ipar munkája, meglepődve, minő hatalmas nemzeti küldetése van a 
gyanús szemmel nézett nagy pénzkezelő szervezeteknek. A vagyon-
beli vértezettség az ő gyűjtő, iparteremtő, kereskedésélesztő mun-
kájuk eredménye. 

A békében tömérdek értéket teremtett az üzlet és az ipar, 
mozgóbb értékeket a mezőgazdaságnál: mozgóbb értékeket, ame-
lyek könnyebben gördülnek az állam hívó szavára, s milliárdokká 
gyűlve fegyverré válnak a haza sorsát eldöntő küzdelemben. 

Újból hívja a haza a vagyoni vért veréséhez való pikkelyeket. 
Hívja a fillérek újabb korosztályát, a tartalékot, amelyet félretettünk. 
Hí a haza; gördüljön a vert arany, gyűljön az értékjelző papír, 
az elrejtett ezüst hagyga el búvóhelyét. A nagy hadikölcsön a lét 
kérdése. Adjunk igenlő választ. A nagy hadikölcsön az élet kér-
dése : adjunk, adjunk lelkesen, adjunk sokat, adjunk bizalommal. 
A rejlő ezüstből értéktelen fémkeverék lesz, ha a haza hitele 
megrendül. 

Garasoskodó nép hiába áldozza fiainak vérét, ha nem küld 
utánuk kenyeret s lőszert, ha nem küldi utánuk hadikészség^milliókat 
nyelő tömegeit, sokaságát. 

Volt a közelmúltban rajtunk gondok nyomasztó terhe, meg-
rettenés, aggódás rettentő súlya, fojtó hírek, pirító veszteség, a 
gondok láncolatos sorozatának szorongása. Akkor is bűn volt a, 
szűkkeblűség, kétség, bizalmatlanság. Most, amikor a komoly ki-
tartás, a békességes tűrés, a hívő bizalom jutalma közéig a csata-
térnek dicső győzelmeiben, most szégyen ésjarulás a fösvény szűk-

3 
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keblűség, a zsobrák szűkmarkúság, a fillérleső zsugoriság. Adjunk 
hazánknak. Nem ajándékot kér, csak ép bizalmat és a bizalomért 
busás jutalmat ad a számító lelkeknek. Hí a haza: itt az idő, most 
vagy soha! Vert aranyat a csillogó vérthez! Siessen a vagyon, 
mert a hazát ha megmenti, önmagát menti meg. Siessen a vagyon, 
mert a haza romlása a vagyon enyészete. 

Takarított érték, felesleges ezüst, nélkülözhető vagyon — a 
haza oltárán van most egyedüli méltó helye. Keljünk versenyre 
egymással és megmentjük a hazát. Teljesül rajtunk az írás igéje : 

Eltöröm jármotok járomszögeit és fölemelt fővel, győzelmes 
büszkeséggel, büszkén járhattok4! Teljesül a mai ünnepi est imája is: 

Békén nyugasztja nagyoknak Alkotója ! 
Békesség sátra száll minden lakóra. 

Amen 

* * 
* 

1 M. III. 26, 5. 7. — 2 Ezekiel 16. 6. — 3 M. V. 28, 7. — * M. III. 26, 13, 



H Ő S Ö K H A L Á L A . 

Nem halok meg, hanem élek1! 
Háborús könyv a szentírás könyve; háborús könyv, mert 

•egy nemzet története lüktet benne. Harc, háború, ellenség letiprási 
— a zsoltárköltő király imádkozik érettük benne. Ellenség rom-
lását akarja megérni, ujjong, triumfál, ha fegyvere győzött. Vissz-
hangot keltenek a háborús zsoltárigék e komor időkben. 

Az emberiség talaja reng. A nagy rengés itt forrásokat re-
keszt el, amott forrásokat fakaszt. 

Az ember acélosodik. Versenyre kel a földtúrő vakonddal, a 
fenékjáró hallal, a léglakó madárral. Nagyot mer és acélosul. 

Acélosul a vallás is. Renyhe volt már és lanyha a renyhe-
lanyha időkben. Kiegyenlített, beelégült, alélt tompultság szállotta 
meg s tartotta fogva, üe a világégés lángtengeréből újjászületve 
-száll a nap felé a hitnek főnixmadara. 

Mi igazunkért küzdünk. Ez hitünk. Küzdünk minden lénynek 
jogán létünkért, amazok a sokaság s a vélt hatalom jogán hatal-
mukért, fölényükért. 

Odaát a hazugság orgiáit üli. Egy világ merült el tátongó 
feneketlenségbe, a becsület, a bizalom, a népek békés, versenyző 
együttműködésének világa. Forrong a káosz, örvénylik. Mind nagyobb 
tölcsérlő örvényben kavarogva rántja magával a népeket. A mi hi-
tünk, hogy győzelmünk az emberiség győzelme, dicsősége, diadala. 
Odaát is hangoztatják, de mi érezzük, hisszük, joggal érezzük, 
hisszük. Nincs odaát igazság, csak a bosszúszomjas és gloireéhes 
francia, a világ aranyára éhes brit, a világuralomra éhes orosz cár 
és Machiavelli hitszegő fajzata. 

Mi létünkért küzdünk. Felséges képet varázsolt elénk a há-
ború : egyek népfajaink; hallgatnak — legalább hallgattak ideig-

3* 
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óráig — a pártok; a mozgósítás a szervezet csodája, a segély 
mozgósulása a szeretet csodája volt. A milliárdos kölcsön rohamos 
felgyűlését és most ismétlődésében fokozott lendületét önmagunk 
is meglepődve nézzük. 

Szünetel a nézetek összekoccanása, lecsendesült, szelídebb 
lett a hiúságok versenye, indulatok összeütközése, érdekek össze-
akadása. 

Szürke, sekély, színtelen volt a béke. Színes, mély szántású, 
de véres a háború : iszonyú a halál aratása. 

Elálló lélekzettel, dobogó szívvel várjuk a döntést, a válság 
eldőltét. 

Létünkért küzdünk. Létünk a tét. Létünk és kultúránk, a 
germán s a vele kapcsolatos magyar kultúra. 

Nem világpolgári álmok csalogatnak. Belőlük kijózanodtunk^ 
Az emberiséget erős, versenyre képes népek viszik előre. Szövet-
ségesünk a leghatalmasabb, a kultúrát vezető nép, a germán. 

Méltó szövetségese akarunk lenni, mert az ő győzelmében 
állandó békesség áldása rejlik, védelem a ledér békebontás ellenr 

védelem a szellemi munka s az anyagi haladás számára. 
Ezekért folyik a véres küzdelem, ezekért folyik az aratás. 

Véres aratás folyik a föld kerekségén. Sebhedés és halál vágják a 
rendet. Fegyveres férfiak az érett kalász. Peng a kasza odakünn, 
visszhangja panaszos sirám idebenn. Betakarítják a kévét a meny-
nyei szérűre. 

Erőt vesz rajtunk az eltörpítő aggás, a kisebbítő, szorongó 
gond, az emésztő, bánatos fájdalom. Valamennyien benne vagyunk 
a mulandóság forgatagában. De nem érdemes-e, hogy az egész 
nemzet boldogságáért százezrek könnye peregjen, százezernyi po-
hárszékben szűkös legyen és fanyarízű a kenyérkaraj ? Sivár a 
jelen és sóvár lélekkel keressük a szebb jövőt. Felszaporodtak a 
háború árvái, özvegyei, elhagyottai. Támasztalan szülők, vigasz-
talan özvegyek, gyászoló arák, elárvult kisdedek: elesett hősök 
túlélő, hőslelkű gyászolói, akik viselik, legyőzik fájdalmukat a ha-
záért, a nemzetért, — a nemzet legyen istápjuk, a haza legyen 
gondviselő apjuk. 

S az elesett ifjak, férfiak ! Sokat míveltek volna a fiatalon 
elveszett erők tudásban, közéletben, családi körben. Sokat míveltek 
volna kétségtelenül, de nagyobbat nem, mint halálukkal. Mert, 
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haláluk közremunkált a nemzet jövőjének új megalapozásában. 
Nagyobbat késő vénségig sem mívelhettek volna. A nemzet örök-
létéért hullottak sírba : az öröklét fénye ezért dereng emlékükön, 
megdicsőülő hírükön. 

A földön maradandó, örök hatásba vetett hit a nemzet örök-
létén alapul. A nemzet sajátosságának kifejezője a tömegből ki-
emelkedő, a nemzeti erő fokozódását jelentő, kimagasló egyén. A 
nemzeti sajátosság fönnmaradását kell óhajtania, hogy saját arasznyi 
léte a földön örökéletűvé legyen. így teremt maradandót, így él 
tovább nemzetében, amely szülte. Az egyes múló léte az állandó 
nemzeti létnek forrása. Ez az állandóság a cél, amelynek az egyes 
élet csak alárendelt eszköze. Ennek az állaudó létnek áldozza föl 
magát, az egyéni lét kicsinységét a háborúban eleső küzdő. Ez 
az örökké élő nemzet a haza2. Nem a jelen csirpán és a jelennek 
kicsinyességei, kicsinyes szereplői, kicsinyes éleményei, hanem a 
végtelen jövő, a nemzet jövője, amelyért vérzünk a csatamezőkön. 
Akik e küzdésben nyomorultak lettek, — a szenvedés megdicső-
iiltjei; akik elestek — a nemzet létjogának vértanúi; akik apát 
vagy gyermeket, hitvestársat, testvért vesztettek — a nemzeti bol-
dogság szent martírjai. 

Megkondult a vészharang, a háború harangja; meg fog csen-
dülni a másik harang, a béke harangja is. Atcsendül az öröklétbe 
e szózatnak érce azokhoz, akik elhaltak oly halállal, ámely nem 
•öl, hanem életre kelt: rrnx "r mex nem halok meg, hanem élek ! 

Ébresztő halál a hősök halála. Dicső halásra dicső ébredés 
amott, hol az Isten szent szerelme érleli örök sugárözönnel a 
földnek virágálmait s amivel tartozott, a tökéletlen végesség ki-
egészül, kiengesztelődik a végtelenség aeonjain, valóra váltva az 
írás igéjét : elenyészik a halál a győzelmes öröklétben és letörli 
az Úr a kesergő fájdalom minden szemergő könyűjét3. 

Amen. 

•* * 

* 

1 Zsolt. .118, 1.7. — 2 Fichte. — * Ée. 25, 8. 



P R Z E M Y S L II. 

Fölemelvén szavát a király, mondá Dánielnek, akinek nev& 
vala Baltazár: Vagyon-e tehetséged, hogy megjelenthessed nekem 
az álmot, amelyet láttam és annak megfejtését ? Fölemelvén szavát 
Dániel a király előtt, mondá: Te oh király, látád és ime bálvány 
kolosszus. Ez a kolosszus nagy és fénye fölös, előtted állott és 
ábrázata félelmetes. Ama kolosszus — feje sárarany, melle é& 
karja ezüst, tompora és csípője érc, szárai vas, lábai egy részént 
vasból, egy részént cserépből. Nézed vala, míg egy kő lehasada 
kéz nélkül, megüté a bálvány kolosszust vas és cseréplábán és-
apróra rontá őket. Legott porrá lett egyszerre a vas és a cserépr 

az érc, ezüst és arany és lőn mint a polyva a nyári szérűn és 
fölkapta őket a szél és semmi nyomuk nem találtatódott. Az a kó-
pédig, amely elüté a bálvány kolosszust, nagy heggyé lőn és be-
tölté az egész országot1. 

Más álmot látott a cár, mint a bibliai király. Látta seregét 
Budapesten, önnönmagát a bécsi Burgban, a berlini Seblossban. 
Más álmot látott — annál iszonyúbb most ébredése. 

Egy kő hasad le kéz nélkül, magától, hajtva önnön súlyától. 
Mintha maga a Kárpát bérce szakadt volna le észak felé, hogy 
megüsse, összemorzsolja az orosz kolosszus cseréplábát. Kolosszus-
Oroszország, de agyaglábú kolosszus Semmi sem volt oly tetemes,, 
oly temérdek benne, mint egetverő hazugsága. Nem pirult, mikor 
világgá kürtölte, hogy a szláv testvérnépek, de sőt Európa sza-
badságáért fogott fegyvert, mikor otthon minden szabad mozgást 
— szlávét, nem szlávét egyaránt — vérbe fojtott, ólombányába 
zárt, Szibériába temetett. 

Nála otthon a népnek ura a hivatalbélieknek becsületességet 
nem ismerő rendje, a kényurak kőszívű rétege. Minden kormányzó* 
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egy-egy fiókcár, aki kiszipolyozza a népet és a nép barátainak 
törekvéseit meghiusítja. Oroszország Ázsia mindenütt. Egész a mi 
határainkig tolta előre Ázsiát és most beljebb akarta tolni nyugat 
felé, de a Kárpát domboruló ívén nem tudott áttörni. Frigyes tár-
sainkkal összefogva behorpasztottuk, széttéptük állásainak lánco-
latát, büszke seregének orrozatát. Ma már lehorgadtan fut a horda, 
hanyatt-homlok fut Galiciából, itt feledve behódolt árulóit, tömén-
telen hadiszerét, rövid ostrom után feladva elfoglalt várunkat, a 
melyet elvesztett az éhség, de visszaszerzett a vitézség. 

Támad a balhír, bejárja az oroszok rengeteg földjét, mintha 
vihar kél és hordja szerto a szérűről a polyvát. Vajon mi lesz 
otthon hatása a cári sereg futásának, csúfos vereségének, milliós 
pusztulásának ? 

Halmazállam Oroszország is. Nem fűzi össze nyelv, fajegység, 
népakarat, nem népképviselet sem, mert dumája hitvány szemfény-
vesztés csupán. Csak a cári erőszak vas abroncsa fogja össze a 
dongákat az északi lappoktól a Kaukázus hegylakójáig. De ha a 
cári erőszak puszta erőszak csupán és nem hatalom, nem hatalom 
kifelé; ha nyugaton megveri a magyar-német fegyver, mint keleten 
a japán: akkor a rozsdamarta vasabroncs leválik s a dongák 
szertehullanak. Elpusztul az agyaglábú szörnyeteg. A bibliai király 
álomlátása teljesül: Legott porrá lett egyszerre a vas és cserép, 
az érc, ezüst és arany és lőn mint a polyva a nyári .szérűn és 
fölkapta őket a szél és semmi nyomuk nem találtatódott. Az a kő 
pedig, amely eliité a kolosszust, nagy heggyé lőn és betölté az 
egész országot. 

A német s a magyar vitézség, ez a kő, amely elüté a kolosz-
szust, betölti hatalmával Európa bensejét. Közéig a győzelem órája. 
Az agyaglábú bálvány-szörnyeteg tehetetlensége kitűnik. Kelet felé 
fordult vissza immár e hömpölygő kőhenger és Dávid diadaléneke 
csendül meg ajkunkon : 

Síkos talajra állítottad őket, romlásba döntéd ! Hogyan sem-
misültek meg hirtelen, elvesznek, ijedelemben elenyésznek. Mint az 
ébredő az álmot, oh Uram, úgy veted meg ébren ábrázatukat2! 

Fölszabadul Galícia véritatott földje. Rémes acélszörnyek 
halálszóró felhőszakadását zúdítottuk az uj tatárjárás százezreinek 
földsáncaira és nyomában győzelmes föltartóztathatatlansággal, dia-
dalmas akadálytaposással törtük át sorait, hogy megindult kelet 
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felé visszahullámzása. Visszadobjuk a maga Ázsiájába a térkép 
óriását. Mert a cseréplábú kolosszus nem az erő, nem a hatalom 
óriása, csak a térkép terpeszkedő, lomha, immár letiport, földön 
heverő Góliátja. 

Nyerseségben tespednek tömegei, renyhe tömegei a cári 
hatalomnak; tompa tunyaság, a szellem rabszolgai elnyomása fe-
kiiszi meg a két világrészre terjeszkedő, lomha birodalmat, cári 
birodalmat. Nem a renyhe tömeg s nem a nyers erő győz, hanem 
az Isten lelke, a szellem, a harci erén}7-3. Megsemmisül a muszka 
mammut magamutató, kérkedő zsarnoksága. Véle enyészik a ledér 
gallnak gálád bosszúlihegése, a tengerbiró britnek rideg, fondor-
latos tőrvetése, dugába dől az ólálkodó olasz orvtámadása. 

Drágálatos hálaadni az Úrnak és zengeni nevedet, oh ma-
gasságos Isten ! Minden péntek estén fölhangzik ez a zsoltár, de 
hány péntekest múlt el, mióta a dicső diadalos ének hálaadását meg-
értésünk, meghatottságunk, lelkünk izgalmas öröme kísérte. Ma, a 
világvéres háború fordulatánál, mikor világverő hős katonáink vitézi 
tetteit ünnepeljük, ma megértő hálával, meghatott lélekkel, izgalmas 
örömmel énekeljük Dávidnak, az óriásverő Dávidnak zsoltárát: 
Drágálatos hálaadni az Urnák és zengeni nevedet, oh magasságos 
Isten ! Reggel kegyelmed hirdetni és hűséged éjjel4. 

A megpróbáltatás éjjelén megnyílt a mélységnek forrása, a 
melyet a világ s az önösség lezárt vala. Az élet vizei újból cser-
gedeznek a forrásból: a mélységes hit forrásai buzogva törnek 
elő. Hűségedet hirdette éjjel és hirdeti most kegyelmedet hajnal-
hasadatkor, virradat, napkelés idején, a győzelem óráján. Áldva 
áramlik szét a mennyei áldás árja hazánkon, ma lelkünk énekel : 
Drágálatos hálaadni az Urnák és zengeni nevedet, oh magasságos 
Isten. Reggel kegyelmed hirdetni és hűséged éjjel. 

Halleluja! 

* * 

* 

1 Dániel 2, 26. 31—35. — = Zsolt. 73, 18—19. — 71 Zakar. 4, 6. — * Zsolt. 9?, 2. 3. 



Fölvonult az ammonbéli Xáhás és táborba szállott Jábes Gi-
lead ellen. Es szóltak Jábes minden férfiai Náháshoz : Köss ve-
lünk szövetséget s akkor szolgálunk téged. De az ammónbeli 
Náhás szólt hozzájuk : úgy kötök veletek szövetséget, ha mind-
egyiktek kitolatja jobb szemét1. 

Nem idegen, támadó hadsereg élén álló király volt velünk szem-
ben Itália királya. De ő is náhás, mérges kígyó módjára közeige, mint 
az ammónbeli király Jábeshez. Szövetségesünk volt, elkötelezve 
öregapjának, apjának, önmagának kézjegyével, három király es-
küjével. Es jött zsaroló izenete : Tartom szavam, szövetségem, ha 
kitolatod jobb szemed. Hallatlan követelésekkel állott elő Itália. 
Szemünk fényét, a tengerpartot követelte zsaroló izenete. Fiókba 
rejtve tartogatta önmaga megóvására a hármas szövetség meg-
megújított levelét : népének lelkébe, tudatába már elejétől fogva 
nem írta be. Oda mást tett. Abban a viperának méregfogát nevelte, 
a méreghólyagot megtöltötte a Borgiák mérgével és amikor szövet-
ségesei élet-halál harcot vívtak, mikor beállott volna a szövetséges 
segítség esedékessége, akkor a viperát, a mob dühének viperáját 
sarkunknak uszítá. Ránk rohaa ő is, hát mögül, orvul az ebhitű 
selma. A casus foederis, a szövetség esedékessége a szövetség 
bukása, felmondása, ellentéte lett. 

Nem cselekedtem rosszat egyikükkel sem2 — így szólhatunk 
hazánk ellenségeivel szemben az írás mai szavával. Nem bántottuk 
a hatalmak egyikét sem, nem különösen a háborút sugalló Angliát, 
mégis hajóit küldi az Adriára. 

Anglia híres, büszke hajóhada jórészt zárt vizeken húzódik 
megj úszó várai bujkálva lézengenek, frigyestársunk búvárhajóit 
kerülik. Olvasatlan milliókat nyeltek el az angol sereghajók hajó-
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seregei, s most javarészük rejtett öblökben rostokol, révpartok mögé 
veszi magát. Az úszóvárak páncélostul, ágyústól veszteglő révhajók 
szerepére jutottak. Ami a déli vizekre bocsátkozott mégis, nem 
nelsoni dicsőséggel harcol s amelyik az Adriába hatolt be ellenünk, 
azt búvárhajóink pokolgépe megöklelte s az Adria fenéklakójává tette. 

Kiábrándul Anglia. Sutba dobta már háborúuszító, népuszítú 
vezető alakjait. De kiábrándul a világ is! Szétfoszlik Anglia ha-
talma, szétfoszlik tekintélye, presztízse. Mert micsoda betű szerint 
a praestigium? Szemfényvesztés, táltosság, illúzió, nimbus s a 
nimbus is csak: felhő. Tekintély volt Anglia, amelynek még ár-
nyékától is félt a világ minden tája. Most tapasztaljuk, hogy ez a 
hatalom színleges, árnyékos, képzelt hatalom csupán, amely segít-
séget koldul a kolóniáktól, bűntársakat bérel az itthoniakból, ame-
lyen teljesedik az írás igéje : eltűnt árnyékuk róluk3, az a kísértetes 
árnyék, amelytől rettegett a világ ! 

Ezüstkürtökről szólt az írás minap. Ezüst hívta Izrael táborát,, 
ha fegyverbe szólíták a népet. Az ezüstöt hívjuk most újból, hogy 
a fényesen forduló táborozás teljes erővel, hatékonyan folyhasson 
északon, délen egyaránt. Mózes kürtjeinek rendeltetése: hívják, 
behívják a fegyver alá tartozókat, mint ahogy mi hívjuk most és 
jelzéseikkel igazítják a táborszállást, felvonulást, támadást. Harci 
riadó szava volt az ezüst kürtök csengő szava, amelyről a törvény 
így szól : ha háborúra készültök országotokban a támadó ellenség 
ellen, fújjatok riadót a kürtökön. Induljon a riadó szavára a fegy-
verfogható nép, ragadjon fegyvert, szálljon táborba örömmel, lelke-
sedéssel, győzelem indulatával s akkor megemlékezik rólatok az l 'r 
a ti istenetek is és megsegít ellenségeitek ellen4. 

Háborús emlékeket sűrűn idéz föl a szentírás negyedik könyve. 
Feljegyezte törzseink első hadvezéreit és a vezérek neveit ma isr 

évezredek után, valami ősi harci ének fönnmaradt dallamára ol-
vassuk föl még mindig a tórából. A hálás utókor nem feledi a 
vezéreket, akik győzelemre vitték az elődök idején a honfoglalni 
indult nemzet első seregeit. 

Nem fogja elfeledni hazánk történelme sem azokat, akik 
északon győzelmes zászlóval rontanak előre és akik délen szárazon, 
légben és vízen sújtanak le a becstelenség hadorejére. 

Megvásárolt sajtó, megvesztegetett államférfiak, megrendelt, 
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felszított tüntetések elvadították a lobbanékony és szenvedelmes 
taliánt. 

Királya hozzánk szegődött vala. Jók voltunk délszaki ka-
landjainak idején kezességvallónak. 

Mikor aztán mi fölöttünk megnehezült az idők járása, cser-
ben hagyta szövetséges társait, majd példátlan galádsággal, orcátlan 
becstelenséggel megrohant bennünket. Mi a hitetlen latornak a 
szóbontás, hitszegés, frigjTontás ? Pedig a latorság őshazája volt 
Itália mindenha. Mit vett kölcsön Európa köznyelve a taliánok 
nyelvétől ? A kereskedés és művészet kifejezésein túl csak az or-
gyilkosság, útonállás, a börtön jelzéseit. Tőlük ered a brigant és 
a bandita, a rabló-banda, a brávó és bagnó és a háromélű gyilkos 
tőr, a stiletto ; tőlük erednek azok a szók is, amelyekkel az elké-
pedt világ Itália hívségszegését sújtja: a perfidia és a felónia. 
Bérgyűlölet és bérgyilkosság ősi hazája Itália. Fejedelmei ezelőtt a 
gyilkosok fölbérlői voltak : most királya szegődött el bérgyilkosnak. 
Mégis van még a gazságban is újdonság, fokozódás, tetőzés. Szé-
gyenvallás lesz az orvtámadás gyümölcse ! Szégyen és bűnhődés : 
véres vendettánk éri a hitszegő Itáliát! 

Király, akinek aláírása semmi, akinek adott szava szellő, a 
i 

kinek kenyere a hitvány hitszegés, a szemérmetlen áíulás, a lep-
lezetlen hűtlenség: az ily király undorító alak. Szánalmas bábú a 
re galantuomo unokája, a felbérelt orvtámadás brávója, aki sima 
orgyilkos kézzel döf szívünk felé. 

Az utca csőcselékét hajtja a nagyhangú poéta, zengő-bongó 
rímmel, merő kongással, szavaló hangzatossággal, hogy erőt vesz 
rajta őrjöngő kábultság, szóvirágos ittasultság rikoltozása, a forró 
vérmérséklet nagylengésű taglejtése. 

A józan ész elalél és a kicsiny király rohan előre, rohan 
vesztébe. 

A hadüzenet éjjelén rettenetes ébredése volt az olasz part-
vidéknek. Gépmadaraink, hadihajóink üdvözölték a nyomorult szö-
vetségest. S ahol szárazon rohantak felénk, onnan menekülve futa-
modnak meg. Az írás igéjét látjuk teljesedni rajtuk: kelj föl Uram, 
hogy elszéledjenek ellenségeid, hogy megfutamodjanak támadóid 
előled5. Hatalmas léghajója már nem tudott megfutamodva mene-
külni : a tettenért orvtámadót elérte büntető kezünk: lezuhant,. 
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mert szárnyas gépünk föléje repült s szétrombolta fölfútt hengerét. 
Orgyilkos kézzel keresi a talján Európa szívét. Európa szíve 

vagyunk és a szívet nem éri el a mérgezett gyilok. És Európa 
szíve győz, nem a lomha taposó orosz láb, nem a fondorlatos, 
számító angol fő, nem a pipereteremtő francia kéz, nem a stilettó-
markoló olasz ököl! Európa szíve győz, a német és magyar. A 
becsület szövetkezése legyőzi az ármány cselszövő és tőrvető bri-
gantiait. 

Ármány és cselszövés az olaszok kenyere. Megvesztegették 
vezető államférfiad a külföld hatalmasságai, megfizették Őket a nép-
ámításért, saját gyúlékony olasz népük rászedése, megcsalásáért. 
A lelketlen bérenctollak maszlagátói mámoros csőcseléket a népre 
uszítják, a söpredéket a király ellen, a mobot az értelmiség 
ellen, ezért0 ntprp vérlázító a bűne az olaszok kolomposainak. 
Olaszlakta elveszett részek — Corsica, Malta, Nizza, Tunis — 
nem megváltatlan terület, nem irredenta, csak ép észak, kelet felé 
megváltatlan a mi olasz vidékünk. 

Véres betűkkel írta be szégyenét Klió könyvébe a digó: 
szemérmetlen galádsága orgyilkos kormányának megtörik e hábo-
rúban, amely nékünk a neme3 haragnak győzelmes háborúja lesz. 
Velünk az elszántság, az egységes erő, a rettenthetetlen bátorság, 
a határtalan áldozatkészség, velünk a lelkiismeret, az igazság, a 
győzelmes kard, velünk az Isten. 

Tévedt a megtévesztett, tőrbe ejtett Itália. Téves volt tipje. 
Nem a nyerőre fogadott a világverseny harcpróbájában, versenyző 
háborújában. Tervszerű leselkedés után eldobta az álarcot, a gyil-
kos álarcát. Elszegődött ellenségeinkhez, átszökött szövetségesünk 
a támadókhoz. Most ismerjük, ki ő! Nem Lionardo és Michelan-
gelo, nem Dante és Galilei, nem Cavour népe, hanem az a pokoli 
fajzat, amely királynénk szívébe ráspolyt döfött. 

Leszámolunk a hittől elszakadt, az ármányos, áruló pribékkel, 
reásütjük az égbekiáltó hűtlenség szégyenének bélyegét. 

Igen! Nem a nyerőre fogadott Itália. A német s magyar 
fegyver diadala közéig és fel fog hangzani ajakunkon a hálaadó 
zsoltár szava: 

Összetörted minden falait, 
Rommá tevéd erősségeit7 
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Az ammónbeli Náhás királyt a vérig sértett ősi zsidó nép 
Saul vezérlete alatt megverte, hogy ami megmaradt belőlük el-
széledt s nem maradt belőlük kettő együtt8. így bomlik föl elle-
neink cinkostársasága: nem marad belőlük kettő együtt a leszá-
molás után! 

Amen. 

1 Sám. I. 11, 1 - 2 . — 2 M. II. 16, 15. — 2 M. IV. 14, 9. — 4 U. o. 10, 2 - 9 . — 8 U. o 
10, 35. — 6 M. III. 17, 4. — 7 Zsolt. 89, 41. — » Sám. I. 11, 11. 



A M O X A R K I A I. 

A harmincegyedik zsoltár vezérli elmélkedésünket. 
Benned bíztam Isten, meg ne szégyenüljek 
A Te igazaddal oltalmazz meg engem. 

Bíztunk igazságunkban, bíztunk Istenünkben. Imádkozó lélek-
kel indultunk a harcba, zsoltárunk fohászával: 

Oh hajolj felém Te, hirtelen ragadj ki, 
Mentő sziklaváram légy nekem, 
Mentsváram, hogy megsegélj! 

Most értjük a zsoltáros király képes beszédét. Mióta Kárpát 
hegyein összeroppant a támadó orosz, mióta a déli meredek, égbe-
nyúló sziklák odúiban, fülkéiben, vájt üregeiben őrzik a határt 
vezéreink s vitézeink a támadó hitszegőktől, azóta értjük a zsoltár 
felmerülő imádságos képét: 

Sziklaváram csak Te vagy, ' 
Nevedért vezess, vezérelj! 

Erezzük, vezet, vezérel a Gondviselés és álljuk ezért bátran, 
álljuk végig a ránkszakadt küzdelmet, amelybe tőrvető álnokság 
sodort és szólunk a zsoltár könyörgésévol: 

Végy ki oh, e hálóból, melyet rejtének énnekem, 
Menedékem hisz Te vagy! 

Hálóba akart keríteni az ember történetének legnagyobb 
arányú bűnszövetkezése; fondorlatának hálózatára akarta hajtatni 
a két középeurópai hatalmat. De a rejlő hálóból kivesz az Úr, 
teljesül zsoltárunk igéje: 

Letevém kezedbe lelkem, 
Megváltottál hűség Istene ! 

Megváltott, uj erőre, életre, önbizalomra ébresztett bennünket. 
A hűtlenség, a hitszegés, az álnok fondorkodás szégyent vall: mi 
vagyunk a hűség népe és velünk a hűség Istene! 



Gyűlölöm, kik semmist, hitványt lesnek, 
De az Ur az én bizalmam. 

A zsoltár hetedik verse. Semmis, hitvány, amit lesnek: a gall 
bosszú ködképei, a mindenbíró szlávság álmai fojtóvá tették a békét, 
nyomasztóvá, háborússá tették békénket. A szabadító háború leveszi 
rólunk a semmis, hitvány hatalmak lidércnyomását. Elszántan szó-
lunk a zsoltár hálálkodásával: 

Ujjongok s örvendek én kegyelmednek, 
Mert Te látva elnyomásom, lelkem kínjait tudod. 

Lelkem kínjai! Mi mindent tűrtünk a déli csaholó szomszé-
doktól, mi mindent elnéztünk évek hosszú során, míg végre elsza-
kadt a béketűrés fonala — most volt egy éve, a gaz merénylet 
nyomán. Kitört nyomában a háború. Vészes háború — létért való 
nehéz küzdelmünk. Ma már megkönnyebbülve valljuk a zsoltár-
költővel : 

Ellenségnek át nem adtál, 
Lábam téres helyre helyezéd. 

A Kárpátok szorosaiban el nem tudtak nyomni s immár Gács-
ország tágas téréiről űzzük el az ellen maradványseregeit, betörve 
nyomában az ő síkjaira, tájaira. De északon is, délen is nehéz küz-
delem folyik még mindig. Könyörgő szavunk száll föl zsoltárunk 
szárnyán: 

Szánj meg, oh uram, szorongok, 
Kimerülnek búsuló szemim, 
Lelkem, testem is. 

Az ellenségek is azt várták : kimerülünk, koldúsokká leszünk, 
éhen veszünk ! És volt kishitű köztünk elég, volt akárhány, akinek 
lelkében csendülő visszhangot keltett szárnyaló zsoltárunk bágyadó 
fordulata: 

Elfogyad bánatba lelkem, 
Éveim sopánkodásban. 
Elbotlék erőm bűnömbe, 
Kimerűle tetemem. 

Bűnömbe : a meg nem szűnő, örökös belviszály és visszavonás 
bűnében elbotlék erőnk. Magunk is így hittük a zsoltár panaszával: 

Szégyenült levék, 
Minden üldözőm előtt, 
Szomszédom előtt nagyon, 
S ijedelme ismerőknek. 
Künn kik látnak, 
Tőlem elsietnek. 
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Nem állott hozzánk uj szövetséges. Elsiettek tőlünk. Nem ke-
resett se dél, se kelet bennünket, már-már nem vettek számításba 
a prédára éhes, vad délvidékiek, a Balkán tollasodó madarai, raga-
dozó ölyvei. És zsoltárunk panasza tovább szövődik: 

Részem a feledség. 
Mint holté a szívben. 
Pusztuló edény levék. 

Ezért támadtak mindenfelől, ezért támadtak merészen. Konc-
leső martalócok könnyű prédának néztek: repedező, pusztuló, szét-
törő edénynek nézték a monarkiát, amelynek széthull fala, megdől 
hatalma és szerteszóródik tartalma. Összeálltak ellenünk. A zsoltár 
igéjének visszhangja kelt bennünk: 

Haliám nagysokaknak suttogását : 
Rémület köröskörül. 
Együtt fondorkodnak ellenem, 
Életemre tör fondorlatuk! 

Rémület köröskörül! Köröskörül leselkednek reám1: láncot 
fűznek, körülfognak, körülzárnak, életemre törnek. — De a nehéz, 
sokszemü lánc elszakad, mint a Sámsont gúzsba szorító kötél. Nem 
mi leszünk pusztuló edény, nem a mi hatalmunké lészen a feled-
ség, mint holté a szívben, hanem a támadóké. Sülyednek, kapkod-
nak, váltják, cserélik már vezéreiket és államférfiaikat; lelökték 
helyükről jórészt a lánc- összefűzőit, a gyujtogatókat. Megérjük, 
hogy másodsorba kerülnek a bűnszövetkezet nagyhatalmai, megérjük, 
hogy nem lesz számos a népek tanácsában a francia, amint nem 
számos már régen nem egy román rokon faja, hogy kimúlik saját 
fajrokonainak tanácsából a mindenhatóság képzelődésében ringott 
orosz, hogy nem lesz mindenütt ott a népek tanácsában a sokat 
markoló britnek enyves keze. 

Életünkre tört merész, nagyszabású, királyi agyban fogant 
fondorlatuk. Csoda volt, hogy kétségbe nem estünk, az ellenünk 
összeverődött népsokaság láttára, ha még imádkozni mertünk a 
zsoltár zsolozsmás szavával: 

Én pedig, Uram, Tebenned bizom, 
Szólok: Istenem Te vagy ! 
Napjaim kezedbe vannak, 
Ments ki üldözöm kezéből. 
Színed fényét tárjad rabfiadra, 
Megsegíts kegyelmeidben. 
Isten ! Meg ne szégyenüljek 
Téged mert hiválak: 
Szégyen a gazokra, 
Poklok némulása! 
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A gazság pokla elnémul, megszégyenül. A határszéleken ott 
áll háborús közerőnk, ott állanak győzelmes seregeink, itthon bon-
tatlan egyességben működik gazdasági közerőnk. Hét milliárdot 
adtak a monarkia népei a hadviselő hadúr kezébe. Elámulva, el-
képedve hallja a gazdag Anglia, amely megszégyenülten fizeti ön-
népének a fölemelt kamatot és megtagadja felbérelt társaitól a 
kölcsönformába öltöztetett vérdíjat. Magunk is csodálkozva tapasz-
taljuk : íme, a háború nemcsak letarol, a háború termékenyít is, 
talajt javít, fokozza a gazdaság vérkeringését. Nem vagyunk fogy-
tán sem fegyvernek, sem vagyonnak, sem kenyérnek és győzzük 
véráldozattal is a kéthomlokú viaskodást északon s délen. Már-már 
teljesedik a gaz merénylőkön zsoltárunk szava: 

Telehazudták elleneink, szemérmetlenül hazudták tele a föld 
kerekségét. A földtekén körülrepülő híradások huzaltalan és huzalos 
irányai angol kézen angol- költésű hírekkel hazudozták tele a hír-
lapnyelő népeket.. Ami vérlázító, gyalázó koholmány Londonban 
koholódott, azt a világsajtó angolkitartotta része öregbetűvel adta 
tovább. Orcátlan szapultak bennünket és szövetségesünket. Ma már 
kezd ülni némaság a csalfa ajkakon, megszólal az ébredő józanság 
az angol törvényhozásban, a francia sajtóban, sejtelme ébred már 
a cár ukázaiban. Rajongónak merénylete költi föl az újvilág tömeg-
milliomosainak lelkiismeretét is. — Az államok s a népek hatalmi 
kérdéseit megoldó háborút megszoktuk jogos erőszaknak tekinteni; 
de a kapzsiság, amely milliókat keres gyilkos szerszámokon, mikor 
saját hazáját nem támadják az ütköző felek, ez a kapzsiság nem a 
háború joga, hanem a kufár szellem embertelen haszonlesése. Ha 
rajtavesz, a bűnsegédnek bűnhődése érte. 

Egy világ rohant meg bennünket. Fölizgatták, föllovalták elle-
nünk az ember fiának mindenféle ágazatát, színes angolt, színes 
franciát. S most, hoev a avőzelem hajnala virrad fölöttünk, hála-
telt lélekből faka 

Üljön némaság a csalfa ajkakon, 
Az igazt kik orcátlan szapulják 
Gőggel, megvetéssel. 
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Nyelveknek pőrétől visszhangzott, vérzett a monarkia. A köz-
pontfutó soknyelvűség izgatta az összeverődött faj egyveleget. Szavak, 
színek ellentétéből keltek belső villongások. Megakadt odaát a tör-
vényhozás alkotmányos munkája az elégedetlen muszkavérű és musz-
kabérű törzsek fészkelődésétől. Az emberek, a pártok csoportosulásai-
ban alig lehetett már eligazodni. — Azt hitte a külföld, a széthúzó 
erők fölülkerekedtek a központkereső államalkotó erőn. 

Megrohantak. Most a fegyver beszél. Elállt a nyelvek, dalla-
mok, jelvények harca. Fölszállott zászlónk, a háromszínű zászló, 
Bécs középületeire és a szövetséges színek lobognak tornyaink csú-
csáról. Elegyest csendülnek meg dallamok s indulók, amelyeket 
együtt nem hallottunk soha. A hazafias harci tábor sátorában egyek 
vagyunk. Elült a nyelvek pöre! Tömörebb a dunamenti kétegy mo-
narkia, mint valaha és a gondviselés csodáit zengi zsoltárunkkal: 

Legyen áldva Isten, 
Mert csodát mívelt szerelme 
Vélem ostromzárnak városában — 

Przemyslben, Lembergben és az ott megnyílt ostromló diadalúton. 
Mi más volt érzésünk, mikor elveszett erős északi várunk, 

mikor a zsoltár szerént: 
Megriadva szóltam én : 
Arcod engem elriaszta! 

De fordult a kocka! 
Már alázkodó szavam meghallgatád, 
Hogy feléd kiálték. 

Meghallgatott az Isten! A gyötrődés, kín, balsejtelem ideje 
elmúlik. Az idők mozgalmassága immár nem ijesztő, nem torzító 
tükröt mutat, hanem önbizalmat szít, hitet gyullaszt, csüggedést ol-
togat, reményt éleszt és zsoltárunkkal fölkiált: 

Istenem szeressétek ti 
Minden Ö jótéteményesi: 
Híveit az Úr megőrzi, 
A kevély cselekedőknek 
Megfizetve idegükre ! 

Idegét bünteti a galádnak! Nem győzik ideggel az izgalmas 
küzdést: nem-e megszakadt bennük idegük'2? Feljajdulnak már: 
Mert idegeimet eltépte és megsanyargatott3! De hozzánk az írás 
igéje szól: Mert te őket célul veted, idegeiddel állasz ki ellenük4. 
Az győz a nagy német hadverő szerint, aki győzi ideggel. Mi győz-
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zük. Roham rohamra kél, de ellanyhul, vérbe ful az Isonzo táján. 
Eláll szava már a nagyhangú olasznak. Ideges már a hitszegő nép. 
"Nem ad koncleső királyának se kölcsönt, se hadsegély-adományt. 

Forrong Oroszország, forrong India, forrong Moszkva, ideges 
Párizs, London. Szól már a büszke cár: Sátram elpusztíttatott, 
minden idegeim széttépettek5. A mieink pedig győzik ideggel. Ott 
állanak talajvédő szeretettel, a megtámadott jog serkentő tudatával, 
a jogos önvédelem fölemelő érzésével, halál megvető nyugalommal. 
Hozzájuk száll a zsoltár befejező üteme: 

Legyetek erősek, 
Mind, kiknek Istenben bizalma: 
Szívetek szilárd ! 

Amen. 
4 

* * 
* 

J Zsolt. 3, 7. — 2 Jób 4. 21. — 3 U. o. £0, 11. — 4 Zsolt. 21, 13. — 3 Jer. 10, 20. 



B É K E S S É G . 

Két szó kísér bennünket e szent idők imádságaiban: ciStfn 
békesség-szerző Isten : ezen a néven nevezzük a szent napok során 
évről-évre a segítő Istent, e néven szólítjuk bűnbánó imáink utolsó-
sóhajában, de a szív forró érzése csak idén nyilatkozik meg egész 
melegével, minden reményével, könyörgő hevével ebben a két 
szóban: békesség-szerző Isten, amely buzgó imádságul epedez 
százezrek, nem, milliók ajakán. Ezért ragadja meg a próféta mai) 
igéje lelkünket. Erezzük, hogy e nap bűnbánó könyörgéseiben 
teljesedik az ige ; Mert így szól a magasságos és dicsőséges, aki 
örökkévalóságban lakozik, szent az ő neve : Magasságban és szent-
ségben lakozom, de a törodelmessel és alázatossal is, hogy meg-
elevenítsem az alázatosok lelkét és megélesszem a töredelmesek 
szívét. Mert nem mindörökre pörlök s haragvásom nem örök, mert 
elepedne az élet Előttem, a lelkek, akiket alkoték! Az ő utait 
láttam s meggyógyítom őt, terelem őt s vigaszt juttatok néki és 
gyászolóinak. Teremtem nekiek az ajak új gyümölcsét. Békesség, 
békesség a távolvalóknak és a közelvalóknak, szól az Úr és meg-
gyógyítom őket1. Gyógyíts meg bennünket, nyújts vigaszt gyászo-
lóinknak, békességet távolvalóknak, közelvalóknak. Amen. 

* 

Ha valamely város ellen vonulsz, hogy háborút viselj ellene, 
előbb hívjad föl békességre. Nagy sor a békesség, mert Izrael 
háborúiban is szükség van békére2. 

Rövid, éles veretű, kifejező mondásokba foglalja össze elő-
deink bölcs megfigyelése hosszú gondolatsorok tömörített tartalmát. 
Ötféle vonatkozásban hirdeti: nagy sor a békesség! Hirdeti a béke 
kincses voltát. Fogékony lélekkel, megértő hangulattal hallgatjuk 
velős mondásainak magyarázó taglalását. 
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I. Még Izrael harca is békére van utalva. Izrael küldetése 
&el'ki harc hitéért. Ne legyen többé Jákob a neved, hanem Izrael, 
mert harcoltál Isten s emberrel és győző lettél3. Izrael élete lelki 
küzdelem hitéért, harc, amelyben helytállóit mindenha. Lelkét, nyu-
galmát, kényelmét, békéjét áldozta föl eme lelki harcban. 

A hadsereg mindig háborút kíván: ha megverték, hogy a 
•csorbát kiköszörülje, ha gj^őzött, hogy új babért arasson, új dia-
dalra vezessék. Csak Izrael harca nem kér háborút. Akinek feladata 
lelki harc a hitért, még az is keresi a békét a zsoltár igéje szerint. 
Én békességes vagyok, de ha fölemelem szavam, amazok háborúra 
készülnek4. Pedig a mi harcunk békés harc, fegyverünk a béke 
fegyvere, jeligénk: Istenünk a békesség teremtője, a békeszerző 
Isten! 

II. Nagy sor a békesség, mert a magasságok lakói is békére 
vannak utalva. A világ nagyjai, az emberiség magaslatainak, trón-
jainak bírlalói huzakodva értették meg a történeti fejlődés során, 
hogy az ő magasztos hivatásuk nem hadi dicsőség keresése, ha-
<nem békés fejlődés vezetése. Békés elégedettség a mélység, a 
népélet mélységeinek rétegeiben szilárd alapja a magasban 
álló trónnak. — Nem ott van békesség, ahol az önkény zsar-
-noki kézzel dobja áldozatul bábúsereg gyanánt népének millióit, 
hanem ott, ahol a régi tanítás érvényesül, ahol kettős béke üdvével 
köszöntik a királyt: Ldv néked és üdv népednek5, amely segítő 
lelkesedéssel sorakozik zászlóid alá. 

Messze van még a messiási világbéke, egész bolygónk nép-
-szövetkezése, a földkör államszövetsége, azért utalvák a trónok 
magasságainak lakói a mélység lakóinak sorakozó hűségére, meg-
békült ragaszkodására, összefogó, békés áldozatkészségére. 

III. Nagy sor a békesség, mert a papi áldás utolsó szava, 
amelyben kicsúcsosodik az áldó igének emelkedő vonala, az egy-
-besereglett hívek mindegyike felé szálló: békesség ! Sohasem lázít, 
sohasem békétlenít a hitnek hirdetése: amikor tetőzik az áldás, 
minden vágy, minden óhajtás, minden áldó fohász ebben az egyben 
«csúcsosodik ki: a társadalom békességét hirdeti, kéri, a régi tanítás 
•szerint: Nincs az Istennek áldásfoglalatja csak egy : a békesség ! 

IV. Nagy sor a békesség, mert még Mózes is szerette a 
hékét. A hatalmas, a törvényszabó egyéniség, a hadvezér, a hódító, 
a honfoglaló egyén háborúban él a békével. Aki újat teremt, aki 
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tömegeket szerves egésszé gyúr át, aki törvénytiszteletre szorít, az 
erős megyőződés, a nagy feladatokra hivatott szilárd akarás nem 
lehet engedékeny, nem lehet lágy, ernyedt, petyhüdött. A nagy 
ember alkotó ereje nem alkuszik: széttöri felháborodásában a 
törvénytáblákat, mert látja a nép elpártolását. A duzzadó őserő-
nem megjuhászkodó kényelmet keres, hanem letöri az ellenállást, 
letiporja az ellene kelőt. És mégis, akiben mindez egyesült, Mózes, 
a hadvezér, aki háborúra kész, ő is szól: Ha valamely város ellen 
vonulsz, hog}r háborút viselj ellene, előbb hívjad föl békességre ! 

Keresd a békét és törj utána! 
Mert a háború romboló eszköz, a béke újraépítő cél; a há-

ború bódító méreg, a béke tápláló kenyér; a háború száguldó-
vihar, a béke üdítő szellő ; a háború cikázó villám, a béke éltető 
napsugár ; a háború háborgó tenger, a béke en3rhesztő révpart; a 
háború zűrös hangzavar, a béke egybecsengő összhang ; a háború 
a satnyuló nép életszükséglete, a béke a megújuló nemzet élet-
igénye ; a háború a férfiak fegyvere, a béke az an3'ák imádsága ; 
a háború vérengző embertelenség, a béke angyali áldás6. 

Angyali áldásul várjuk a békét, esteledő háborúra hajnalodó-
békét, nemzettördelő harcra nemzetforrasztó békességet. Naphaladat 
tájt jár immár a háború s talán pitymallik már a békeegyezés pir-
kadó derengése, virradatos hajnalhasadása: a békeszerző Isten cso-
datette. 

V. Nagy sor a békesség, mert még a holtak is reá utalvák.. 
Nagy sor a béke, a jámbor elhun3'tak osztályrészéül adatott, mert 
meg vagyon írva: jöjjön el a békesség, n3Tugodjanak fekvőhelyükön7. 
A béke révében vannak, mégis békére utalvák az elhunytak, a túl-
élők békéjére, amely nélkül síri álmuk sem zavartalan. 

A túlélők békéjében sarjad a hír, az emlékezet; megoszlór 

pártos ítélet helyébe osztatlan, pártatlan elismerés lép, ha béke fűzi 
össze a túlélőket, ha nem rántódik le a pártok szennyes harcaiba 
a múltnak vezérlője. A túlélők békéjében virul a keg3relet virága. 
Csak a béke ápol virágot, a háború, eltapossa a virágot, vérben 
gázol, érzéketlenné teszi a lelket. Mikor ezrével hullanak, mi néki 
egy halottal több ? De akinek az az egy minden reménye volt és 
minden öröme, az nem fásul el, nem tompul el! Sajgó fájdalommal 
telik el szíved, háború árvája, háború özvegye, gyászoló szülője. 
Rohamra hí a kürt, röpül a halálhozó szilánk — hörg a mell — 



hazaszáll a hír és itthon hull a könny! Akik a harctéren vérzettetek 
el, akiket kórágyon ápoltunk, de meg nem válthattunk az életnek, 
akiket itt kísértünk a nyugalom helyére, akiknek hülemedett ham-
vait a szerető kegyelet hazahozta s akik messze idegenben alusztok 
jeltelen hant alatt: megdicsőültetek az értünk való halálban. Zokogva 
keresünk az öröklét glóriájában, a békeszerző Isten örök békéjében. 

Amen. 

1 Éz. 57, 15—19. - 2 M. V. 20, 10. Szifré II. 199. — 3 M. 1. 32, 29. — * Zsolt. 120, 7. 
3 Krón. I. 12, 19. — « Félix Salten. — 7 Éz. 57, 2. Szifre I. 13a. 



M E G B É K Ü L É S . 

A szolgálattévő főpap ötször váltotta köntösét az engesztelő 
nap szent cselekvéseinek során1. Nem az aranyszövésű ruhában, 
lenfonal tiszta patyolatfehérében lépett be a szentélybe, szentek 
szentjébe bűnbocsánatos vezeklés útján. Nem hívságos arany pom-
pázó fényében lépte át a szentély küszöbét, mert arany körül vét-
kezett ősapja idején a nép s a vádló védővé soha nem vedlik. Es 
váltotta öt ízben köntösét, az emberi élet fordulatait, alakváltásait 
hogy jelképezze, mert. váltja a lélek köntösét, amíg porsátorából ki 
nem hüvelyezi az öröklét felé való visszatérés, hazaszállás. 

I. Szól a zsoltár igéje: "oron szövél anyám méhében-. 
Mikor a kelő életet szíve alatt viseli az anya s ezer reménnyel van 
tele, az anya jámbor érzülete belészövődik a létlen. kisded szívébe. 
A kelő élet még nem a könyv, még nem a szöveg, még csak a 
címlap sem, csak az üres, betűtelen betét a könyv elején, de rajta 
a tulajdonos kézjegye: ami szent érzeményt az anyának szíve me-
lengetett, annak nyoma nem vesz el erről az üres lapról, azt a 
zsenge csecsemő szívéből ki nem törlitek, ha már életre kelt s az 
első nagy változással anyjának ring már karjain. 

II. A fejlő kisded élete következik második váltásul. Szülői 
gond virrasztja álmait. Gyengéd, zsenge palánta az ember palántája. 
Ne hajtsd, no űzd-zavard, ne türelmetlenkedjél. Ne rabolj el gyer-
mekedtől a játék gondtalan éveiből csak egyet is. A törvény védi 
őt az anyának balga türtőzetlensége ellen. Es ha megérett az isko-
lára, amely ma már bölcs mértékletességgel méri a tudás adago-
lását, türelemmel várd fejlését. Ne tömd testét a táplálék, ne lelkét 
a sokfélét halmozó hajszolás túlságával. Keveset tanuljon, sokat is-
mételjen. Aki sokat tanul, de keveset ismétel, istip j a régiek 
szerint olyan, mint aki vet, de nem arat3. 
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III. Serdül a gyermek, ifjúvá, hajadonná serdül. A harmadik 
.alakváltás: k t h x'rSr xnpr rózsafüzér, virágkoszorú az ifjúság4. Ró-
zsás, viruló, pajzán, vidám legyen az ifjúság, tele lelkesedéssel, föl-
lendüléssel, eszményi törekvéssel. Készüljön az élet munkájára, 
örömére, feladásaira igyekvő szorgalommal, kedvtelő szórakozással, 
de a korán fölzajló szenvedelmeken való uralkodással. Erkölcsi esz-
mény szolgálatában álljon, az legyen tanútalan magányban a lélek 
fékezője, szenvedélyek ártó táborának égostromló indulatnak le-
kiizdője. Ne legyen az ifjúság koraérésű és nagyszavú, ne legyen 
kacérság és cédaság, ledérség és léhaság kiéltje, kiégett vulkánja. 
Ne legyen eszménye a tekintélyt nem ismerő üres előkelőség tiszte-
letlen tolakodása. Eleven, de függelemtűrő, célvető, céltevő, fegy-
verbíró ifjúság kell, kell a hazának, kell jövőnknek. Az a kérdés e 
vészes időkben, győzzük-e feszülő ínnal, irígyletes erejű izommal, 
ingerletes, de kitartó ideggel? Az az életnek kérdése, győzi-e ifjú-
ságunk a harc ittasító izgalmait, ítéletidős ijedelmeit, izzító tüzét, 
irtózatait és iszonyatait? 

IV. Az érett kor a negyedik alakváltás: az eltökélt, a nyu-
godt, a határozott, az érett lélek kora. Odakint áll az élet porond-
ján, lelkendezik a megélhetés lázas sietéseiben, férfiak, asszonyok 
versenyében. Fényűző fölöslegét ezekben a nehéz napokban meg-
osztja a nyomorral, a vergődő nyomorral, megosztja a hazával, a 
küzködő hazával. • 

A vérázott talaj forró égövi, buja sarjú termést fog fakasztani. 
Ipar s kereskedésre soha nem remélt föllendülés kora következik, 
a hatványozott jólét, fokozódó teherbírás szédületes méretekben fej-
lik s az izmosodó jólétet izmosodott nemzedék teremti. Fegyelme-
zett, erős akarat kora következik, amely nem fecsérel, nem pazarol 
célvesztő szeszéllyel erőt s időt, nem zabolátlankodik, hanem alá-
rendeli akaratát a köznek. 

Dicső szövetségesünktől tanulunk komoly, szívós, fegyelmezett 
munkát, mert megváltozik a világ hatalommegoszlása és részt kö-
vetelünk az új megoszlásból. Ott leszünk azok közt, akik a világ 
népeinek élén haladnak, hasonlíthatatlan haderővel, versenybíró 
szorgalommal, kimeríthetetlen erejű békés munkássággal. Újjászületik 
a lelki élet, fegyelmezettebb, munkára hajlóbb lesz; kikelete lesz a 
meleg kedélynek, az erkölcsi komolyodásnak, a hit erejének, meg-
újulásának. 



V. Az ötödik alakváltás: az aggastyán kora. Őszi levélhullás 
hozza meg a borág érlelődését, hajló aggkor a lélek érettségét. Fe-
hér mezét a főpapi patyolatnak ölti az ősz fő. Eljő az idő, amikor 
a remény tűnik, s csak az emlékezés nem szűnik, amikor vissza-
felé nézünk már, nem előre, amikor a mult időknek hamvadó pa-
razsa csak néha-néha vet lobbot merengő lelkeden. Az élet napjá-
nak utolsó imája, a neíló következik: megbékülő, magábaszálló, 
méla merengés üli meg a lelket. 

Ötször váltunk alakot földi zarándokiásunk során. Ami állandó 
bennünk, nem az átalakuló test, nem az átváltódó tetem, hanem a 
lélek, amely a földi anyag lassú, de folytonos másulásában az egyén 
tudatának, az énnek azonosságát megőrzi. Porsátorából a lélek időn-
ként hazavágyik, mielőtt a halálban elhagyja egészen. A lélek hon-
vágya az imádság ájtata, az elmélyülő töredelmesség, a bűnbánó 
magunkbaszállás szent megalázódása. A lélek honvágyát kelti e mai 
szent nap minden sejtelmes, hazahívó égi izenete. Ez a honvágy 
keresi e mai nap hév imáiban mennybéli kútfejét, Isten irgalmát, 
amely biztató sugárral töri át a jövőnek homályló szürkületét, ködlő 
estéjét. — A bűn vak éjszakájára irgalmad hajnalának bocsásd 
aranysugárát! Távozó szent napodnak szálljon derengő fénye ránk. 
Mélyebb, átfogóbb e malasztos órában megbékülő hitünk, bűnbá-
natunk, vezeklésünk. Leszáll az est s ha az éj kiteríti fátyolát, ir-
galmad fátyla borítsa bűnbocsánattal, amit bűnbánó lélekkel, ve-
zeklő szóval, sanyargó böjttel Előtted beismerénk. 

Amen. 

' M. III. 16, 4. Rasi. — 2 Zsolt. 139. 13. — ' T. Ohol. XVI. 614, 24. T. Para IV. 633. 
27. — 4 Sabb. 152a. 
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Pusztát állóvízzé teszen és kietlen földet vízforrás terévé: 
Bevetik a parlagföldet, szőlőt plántálnak, hogy gyümölcs termését teremjék ; 
Megáldja őket s megsokasodnak nagyon és jószágukat nem kevesíti1. 

Földönfutó feleink sorsára emlékeztet a sátor. Az ünnepi sá-
tor őseink pusztai vándorlásának táborozását, sátorozását örökíti 
meg jelképes emlékben, de az idén északi országrészeinken hazát-
lanná, hajléktalanná, földönfutóvá vált feleink sorsát tárja szemünk elé. 

Előkelő gondolkozás, honfiúi meleg érzés, emberséges részvét 
a visszatelepülök felé fordította a hivek figyelmét és megindult a 
mozgalom, hogy minden magyar város, amely nem vált közvetlen 
háborús színtérré, teremtsen az ellenrombolta északi ívlő csíkon a 
maga képére kis tükröző telepet. Szeged teremtse meg Kis-Szegedet. 

Sátorból, barakból, idegenből, bolygásból ősi szállásaiba térjen 
vissza a sokat nyomorgott földönfutó, építse fel az állam közsegélyé-
vel, a honfitársaknak támogató részvétével elhagyott, rombadöntött 
tanyáját, amíglen a vészes idők nyomait a béke áldó keze letörli 
s a zsoltár igéje teljesül: 

Pusztaságból dús virány lett, éhezőknek része lesz : 
Honra lelnek, szántni kezdnek, honjuk áldva él, terem. 

Mire e mai ünnep napjára délszak gyümölcse, pálmaága, myr-
tuslombja hozzánk ér — idén csak szórványosan, ellenség zárlatán 
keresztül — mire délszak küldötte hozzánk ér, odakünn már éjjeli 
dér kísért, nappal már őszi, hidegülő napfény fogadja délszak hír-
hozóit. A mai ünneppel beköszönt az ősz is. 

Elszáll a fecske, szárnyat bont a gólya, 
Hűs már a fészek, dérrel van tele. 
Búcsúcsókja járja már a napsugárnak, 
A lombzúgás a halálról regél. 
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Fátyolba szövődnek fönn az ökörnyálak 
S vágtatva gördül az ördögszekór 
A lankás lejtön ki a nyílt mezőre — 
A vadvirágok úgy borzonganak tőle ! . . . 
Vadszőlő-indák dértől kimarjulva, 
Széltől nyüvötten földig csüggenek, 
Leveleik fagytól kipirulva 
Sírok mohvánkosán melengenek. 

Itt az ősz. Elmúlásra int a lejárt óra. De ha futvást közéig is 
az óra, — délszak enyhe, verőfényes tájáról felénk száll az éltető, 
meleg napsugár üdvözlete, délszak gyümölcsében, pálmahajtásában, 
myrtus-levelében méla ősz idején — szüretnek, a szeretet szüreté-
nek képesbeszédében szólamulva meg. 

Százfelé hí a szeretet munkája. Ahova az állam keze el nem 
ér, ahol mindenhatósága megszakad, ott a hazának szíve nyílik meg. 
A társadalom egyes rétegei, sajnos, mindig ugyanazok, áldoznak 
ezer címen. A köznép közönye még nem tört meg, alig töri meg 
közérdek valaha! 

Félelmesen gazdag és változatos már a feladatok mindig öreg-
bedő sora. 

A védelem eszközeihez háznak, konyhának fémjét, ércét kö-
veteljük. A világ gyapottermésétől, gyapjúhozamától, lenfonalától, 
kenderrostjától a tengerek elrekesztése elzárt bennünket, de a talá-
lékony ipar a maga élékenységével újjáteremtő csodát mivel. Kéri 
a felgyülemlett foszlányt, rongyot, szövethulladékot, nyeseléket és 
fölfeslett szálaiból, a foszló, rongyolló ócskaságból a fosztó és szö-
vőgépek megújhodó, tetszetős anyagot varázsolnak, míg a régi idő 
mindössze ha kanócot tudott sodorni az avult ruhából, ővből'2. A 
védelem feladatait szolgálja harcosaink megóvása a téli hideg ellen 
női kéz munkáinak melengető műveivel. A háború súlyos hatásait 
enyhíti sokirányú áldozatunk. Szentföldi testvéreinket, kiket elvá-
gott a hazai segélyforrásoktól a dúló háború, éhhalál fenyegeti. 
Hadifoglyaink messze idegenben várják helyzetük enyhítésére ál-
dozó filléreinket. És a háború sebesültjei, világtalanná vált vitézei, 
a száraz betegség sorvadói, az elnyomorodotíak, a csonkák-bénák 
mankószerei mind bennünket hívnak. Hí a nyomorultak keresetre 
való képzése, hogy koldús-istápra ne jussanak rokkantaink. És az 
áldozatok özvegyei és árvái, gondoskodás róluk, téli élelem, téli 
melegítő helyek s a hajléktalanná váltak elhelyezése, visszaterelése, 
a romokból új élet keltése — mindez szinte el nem viselhető te-
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herrel nehezedik vállainkra. A művelt társadalom, amely egyedül 
érti meg a nyomor hívó szavát, átérzi az egyetemleges kötelezettség 
parancsát. A haza szíve megmozdult. 

Láttuk az állam ébredését. Szédítő látvány volt a harc meg-
indulása, mikor a mozgósító parancsra minden megelevénült, meg-
mozdult. A hadsereg fegyvernemeinek tarkasága, fegyveresek seb-
ejtő százezrei, ápolók sebkötő tömegei, élelem-, lövőszerhordó tár-
szekerek sokadalma, haláltorkú mozsarak félelmes gépszekerei, harci 
paripák dübörgő patkói, száguldó gépkocsik kormányzói, sínpáron 
guruló terhelt gőzszekerek éber gépelyőrei, a vasútak és vasúta-
saik, a hírröpítő sodronyok mesterei, a hírvivő írások rendezői — 
csodálatos tömegű, szerves mozgás! És az egész mögött a polgári 
közszolgálat akadatlan tovagördülése, az ipari, gazdasági, üzleti élet 
továbbfolyása — mindez együtt a szervező ész csodája, erkölcsi 
erőnk, a kötelességtudó hűség bizonyságtétele és erőpróbája. 

És ez az egész zúgó, lendülő mozgásba szállott rengeteg gé-
pely, ez az állam, a mai, a modern, a szervezett, felfegyverzett 
állam. 

üe ami az erő kimeríthetetlenségét, a tevékenység lázát adja, 
az nem az állam és hatalma, hanem a haza és szerelme. 

És akik itt ünneplünk, akik itt imádjuk Istent, mi is benne 
vagyunk nemcsak az események forgatagában, mindent magával 
ragadó, örvénylő sodrában, mi fokozottabb áldozatkészséggel, ki 
nem merülő odaadással vesszük ki részünket mindabból, amit e 
komoly időkben a haza és szerelme míveltet széles ez országban. 
Nem sorsunk forrott csupán egybe a haza sorsával, hanem érzüle-
tünk forrott vele össze: reményei reményeink, küzdelmei küzdel-
meink, veszélyei veszélyeink, vesztései vesztéseink, aggályai aggá-
lyaink, hírhalló örömei hírhalló örömeink. 

Összeforrott érzületünk a hazával: annak a nagy léleknek ha-
gyatéka ez az érzés, aki negyedszázadig hirdette nektek a fölsza-
badító igét, aki tollal s beszédes ajakkal küzdötte ki a zsidóság be-
fogadását az alkotmány védő sáncai közé. Negyven éve a mai ün-
nepestén, hogy elnémult beszédes ajka, hogy véget ért hitben s 
tudományban ragyogó pályája, de nem szűnt meg a magyar zsi-
dóság lelkületét átalakító hatása hatalmas egyéniségének. Méltányolta 
őt a hazai zsidóság halálában, méltányolta a centennárium feledet-
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len ünnepén. Új hitet plántált az ősi hit árnyékos fája mellé: a 
nemzet igazságosságának hitét. 

Hellyel-közzel megrendíti egy-egy fájó jelenség ezt a hitet: 
küzd a nyers valóság az eszmény ellen, az akaratos jelen a jövő 
ideálja ellen, öröklött nyerseség az oltás nemesítése ellen, fölszított, 
ujrakelő gyűlölet a győzni indult szeretet ellen. 

Mi hiszünk a gyökérverő szeretet győzelmében, Lőw Lipót 
hitében. 

Amíg az áramkeltő elem árasztja a csodás erőt, nem gondol 
senki a távol zugolyban rejtőző munkáló telepre: de ha megszakad 
a szolgáltató erő, ha a szikra nem gyújt, a körte nem világít, a 
csengő elnémul, a gépely megáll, akkor megriadva ostromoljuk az 
áramkelés helyét. A bizalom ereje ha megszakad, a remény szikrája 
ha nem gyújt, a hit csengő igéje ha elnémul: megriadva keressük 
a bizalom, a remény, a hit áramkeltő kútfejét, a nagy férfiú hir-
dette hitet a nemzet igazságos voltában. 

Vérünkért, áldozatainkért, közszolgálatunkért, honszerelmünkért 
nem kérünk jutalmat, elismerést, kitüntetést, csak a gyűlöletszülte 
előítéletek enyésztét, osztó igazság osztatlan uralmát! 

Amen. 

* * 
* 

1 Zsolt. 107, 35, 37. 35. — 2 Szukka 5, 3. 
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Fényfellegeidből szőve neki szárnyat, 
Ótalinukra nyújtott dicsőséged sátrat, 
Zengik egységedet, hullámon kik jártak, 
Neved dicsőítik hősei az árnak: 
Ez segélyünk szirtje, ajkink kit imádnak, . 
Isten az Úr, nincsen vége országának1. 

Röpülni régi, hő vágya az embernek. A szárnyaolvadt, lezu-
hant röpülő a hitrege ősi alakja. Az ősidők királyát, aki ellen Áb-
rahám hadat viselt, Semévernek hívták. A régi íráselemzők e név-
ből szom-évert olvastak ki: szárnyat öltött, hogy Isten ellen támadjon 
röpülve, vagy szárnyat öltött, hogy röptében idegen vagyont ragad-
jon el. Salamon királynak dús mondakör színezte képéből époly 
kevéssé hiányzik a röpülés, mint Nagy Sándoréból. Talmudi hír, 
hogy Nagy Sándort gömbbel kezében ábrázolják, mert addig szállott 
mind feljebb, míg a földet gömbnek, a tengert tálnak nem látta. 
Ez a hír ősi babyloni legendának módosulása2. — A 12. század 
egyik izgató lázadójának, Dávid Alruinak párthíveivel, kik messiási 
hittel követték, két szélhámos elhitette, hogy Bagdadból egy bizo-
nyos éjjel csodás módon Jeruzsálembe fognak mindannjüan röpülni. 
Vagyonukat jótékony cél ürügye alatt elszedték, őket pedig a kitű-
zött éjre a háztetőkre rendelték, ahonnan a csodás repülés meg fog 
indulni. De a hajnal földerült és a megcsaltak szomorúan szállottak 
le a tetőkről. Időszámításukban soká szerepelt később is a röpülés 
éjjele3. 

Nimródról több változatban beszél a népszerű arab legenda. 
Istent meg akarja támadni az égben — akár az agáda Seméverje 
szekrényt készíttet s négy sarkába egy-egy lándzsát erősít, hegyükre 
húst tűz, minden lándzsához egy-egy kiéheztetett sast köt. A négy 
sas a hús felé röpül s magával ragadja a szekrényt és a benne ülő 
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Nimródot. De a büntetés angyala szárnyával legyint és Nimród ké-
szülékéből a tengerbe fordul. A legenda Viktor Hugóig eljutott, aki-
nél Nimród Noé bárkájának roncsaiból készíti röpülő készségét s-
lándzsájára oroszlánhúst tűzve, négy sassal ragadtatja föl magát az 
ég ellen. 

Firdúszi hőse, Kej Kávusz király is ég felé röpül. Trónjához 
magas lándzsák erősítvék, amelyek tetejére egy-egy negyed bárányt 
tűz. Négy sas törtetve igyekszik e húsdarabok felé és a trónt, a 
melybe be van fogva, ég felé röpíti. 

A XII. században íratja Rusztaveli grúz költő Nesztán Dared-
sánnal, aki a táltosok tornyába van zárva, kedvesének : 

Kérd Istent: kimenthet ebből a világi kínból engem 
Tűzön, vízen, földön át a levegőt keresztül lengem; 
Adjon szárnyat, betöltenem vágyamat, amért esengtem, 
Hogy az örök fényességet éj-nap egyre lássa lelkem3. 

Arab legendákban ép úgy szerepel az ember röpte, mint 
az Ezeregy éjszaka meséiben. 900 körül regéli arab író, hogy egy 
építészt, akivel tornyot építtettek, e torony ormára tettek, hogy ott 
éhen haljon és hasonló építményt másnak ne emelhessen. Erre ő 
röpülő gépet szerkesztett, amelynek segítségével elmenekült. Egy 
spanyolföldiarabról, Ibn Firnászról (875 körül) beszélik, hogy szárny 
és toll segítségével röpült, de leszálltában megsérült4. 

Az ősvilág szörnyei mint röpülő sárkányok maradtak meg az 
emberek emlékezetében. Az alvilági szörnyetegről olvassuk Dante 
Poklában: 

S ő úszva lassan-lassan szállni görnyed. 
Kering és száll s r.em veszem másról észre, 
Mint hogy alulról s szembe szél söpör meg5. 

Ősi irodalmunk ritkán olvasott könyvében, amelyet Salamon 
bölcseségének neveztek el6, a röpiilés és nyomaveszése köti le a 
költő figyelmét: 

Minden eltűnt, mint az árnyék, mint a hirtelen múló szállóhír, 
mint a hajó, amely a hullámzó vizet szeli, ha tova futott, nem ta-
lálod nyomdokát, sem ösvényét orrának a habokban. Vagy mint a 
léget szelő madár röptének nyoma nem található: a szárnyak csat-
togása csapdosta a könnyű léget s átszelte zúgásának erejével, mozgó 
röpűk vonultak rajta át, de nem maradt benne a fölszállás nyoma. 
Vagy mint a cél felé lőtt nyíl mögött a szétszelt lég legott egybe-
foly, hogy nem venni észre a repülés nyomát; ezenkép mi is szü-
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letvén elfogyatkozánk, nincs derékvoltunk fölmutatható jele: el-
enyésztünk viselkedésünk gonosz voltában. 

Az ünnep bibliai könyvének, Kohéletnek, borongós őszi han-
gulata ömlik el eme késő kelésű elmélkedéseken. De maga Kohélet 
könyve is belevonja töprengő elmélkedéseibe a röpülés csodáját: 
Mert az ég madara is elviszi a szót és a szárnyas repülő hírül adja 
a beszédet7. Nézte, látta, csodálta mindig a földhözragadt ember, 
amint szállott tépett felhők fodra; nézte, könnyű füst ha szállott bo-
dorodva, ha fölfelé gomolygott, ereszkedett, foszlott; nézte, ha a 
füst, a kéken felszökellő, leszállott, csalóka színben ott lebegvén 
hegynek lábján, víznek mentén. Nézte, látta, irigyelve nézte a föld-
höztapadt ember méhnek röptét, fecske szárnyalását, gólya lebe-
gését, sasnak lecsapását, a szárnyast, amely a léget hasítva ég felé 
tör8. Ha lehetetlent akart kifejezni, szálló emberrel, röpülő tevével, 
légbe emelkedő toronnyal, a levegőben szálló vashajóval példálózott9. 

A látó szem száll a bölcs király példabeszédében, ha a va-
gyonról szól intő szava: amint rászállatod szemed, tovatűnt, mert , 
szárnyat szerez, mint a saskeselyű, amely égnek röpül10. Lemondás 
hangzik Jób költőjének ajkáról: 

Mert az ember földi vesződésre születik, mint a szikra arra, 
hogy röpüljön11. Nem szikra az ember, nem röpül. Csak a szövet-
séges törzsek hadseregéről, amely nem várt, meglepő gyors roham-
mal lepett el ellenséges országrészeket, mondja a prófétái ige: Es 
röpülnek a filiszteusok lankájára napnyugat felé, együtt vetnek zsák-
mányt napkelet fiaiban; Edóm s Moáb kezük alá kerülnek, Ammón 
fiai meghódolnak nekik1'2. Mintha szövetséges seregeink nyugat, 
kelet és dél felé folyó előnyomulásáról szólna a próféta! 

Nézte, látta, irigyelve nézte és elégedetlenül a földhöztapadt 
ember a léglakó madár sebes röptét és az elégedetlenség megtermé 
gyümölcsét, mert a lemondó elégedettség a tunyaság erénye, a kí-
vánós elégedetlenség az erők rugója. 

Az alkonyuló nap nyomába kívánkozik Faust: 

Oh, hol a szárny, talajról fölrepülve 
Feléje hogy eredjek untalan! . . . 
Nem könnyű szerrel kapcsolódik 
A lélek szárnyaihoz a testi szárny, 
Velünk szülött vággyal bár szüntelen 
Magasba vágyva törtetünk előre, 
Ha kékelő távolba tűnve el 
Pacsirtaszó zendül meg ébredőre, 

5 
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Fenyő mezű merészlő szirttető 
Fölött ha sas kitárja szárnyait, 
Darú ha tó fölé, ha sík mező 
Fölött röpíti vissza vágyait. 

És kísérletezett az ember a görög hitrege őskorától napjain-
kig. üregbülő madárszárnyon eredménytelen folyt a próbálkozás. 
Nem egy újkori Ikarus szegte nyakát, Majd meleg lég fölhajtó ere-
jével, könnyű légnemek feszülő gömbjével folyt a kísérletezés. 

De nem a próba véletlene és nem a lángész ötlete oldotta 
meg a kérdést, hanem a tudomány szerkesztő számítása. Nem ' a 
lángész megfigyeléséből eredt, mint a leeső alma, a lengő csillár 
megfigyeléséből ismeretlen törvények felfedezése, hanem a tudós 
számító, kísérletező, sikertelenségtől vissza nem riadó munkájának 
biztos eredménye volt a közelmúltban elhunyt nagy hitsorsosunk-
nak embermentő gyógyító nyirka, amely az élő vegytanának biztos 
céllövését irányítja a betegség eredő pontjának. Nem találmány, ha-
nem a lövészek nyelvén találat, a fegyelmezett, tudós képzelet kö-
vetkeztetésének hajszálra irányított találata. 

A gépmadár sem a véletlen találmánya. 
Amikor a hajóhajtó csavar megszületett, mikor keringeni kez-

dettek a ritka lég ölén a víz sűrűjében bevált csavar küllői, a mér-
nöki tudomány triumfált és az ember, a földhöztapadt ember, ver-
senyre kelt a légszelő szárnyassal. Fönnlebeg a légűrben gépszár-
nyú szitakötője. Nem szélházi gömb emeli, nem felnyilalló könnyű 
golyó röpíti, erőfejtő csavar győzi le a nehezedés lomhaságát. Nem 
selyemburkú léghajó, hanem szélszelő, merev, csavarhajtotta szárnj'-
szeli fönn vakmerően a híg leget és a bátor repülő előtt ég és föld 
kitárul13. 

Bátran szeli az égnek kikötőtlen utait14. 

Méltán voti föl a költő a kérdést: 
Hamarabb nyomba érünk-e vajon, 
Mert kergetünk vágány ós villanyon, 
Levegőégben, tenger alatt, 
Inaszakadtig s míg a szív szakad, 
Boldogság tégedet. 

Alig öt éve, hogy a repülő téren először versenyt szállott a 
gépmadár s íme fegyver lett belőle, melytől megremegnek az angol 
bank pincéinek aranyrúdjai. Új fegyver szegődött a fegyver régi 
nemeihez. Gyermekkorában férfimunkát végez az új fegyvernem. Légi 
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otthonából figyeli az ellent, megelőzi győzelmes lobogóink diadal-
útját, kereng az aether határtalanságában. Beteljesült az ember álma, 
valóra vált évezredek meséje, testet öltött a képzelet játékának szü-
lötte: rajzik az űrben a repülők raja. Földerít, hírt hoz, hozza a 
körülzárt várból a várvavárt madárlevelet, dobja le a magasságból 
a robbanó löveget. A lelkendező verseny száguldó gyorsasággal 
fejleszti az új műszert; vetekednek lengébb, súlyosabb alakjai, köny-
nyebb-nehezebb, közelebb-távolabb föladatra szerkesztett változatai. 
Szerény megfigyelő kezdi, saját tüzérsége felett lebegve útbaigazító 
tájékozást keres. Az izmosabb feldeiítő messze száll, fényíró kész-
ségével távol állomásokról hoz megbízható vázlatot. Itt pattantyú-
szóró gyorsröptű ejti le szédületes magasságból gyilkos robbanóit, 
amott vértes, de gyors és fordulékony golyószóró gépkeselyű va-
dássza a támadónak kerengő repülőraját, sőt már-már súlyos fegy-
verzetű csatagépek szálló erődjei indulnak romboló útjukra, versenyre 
kelve a léghajók mammutjaival, a Zeppelinekkel. Valóra vált a 
Csaba mondája: fönt csatázunk a levegőégben! 

A hajszálpontosságú, látatlanban célt nem tévesztő, hihetetlen 
távolba ható tarack, a parancsvivő huzal, a huzaltalan szálló szik-
rahír, a mérföldnyelő, száguldó gépszekér mellé szegődött a rom-
boló röpülő. Haladnak az irtóeszközök és az ősi idő az újjal kezet 
fog, amikor a barlarglakó. putribúvó ősember példájára ároktúró 
harcos fegyverét a lég szárnyán járó földerítés irányítja. Kezdet és 
vég itt is egymást éri! 

Morgadozva kering, dong-búg fölöttünk a zúgó, légúszó érc-
madár; enyészet fegyverét dobja le ellenségeinkre: kétkedve olvas-
suk ma Kohélot könyvében: és semmi új nincs a nap alatt10. 

Ott messze az égen búgva keringve, 
Zúgva röpül a csoda-madár. 
Szíve acél és szárnya se rebben, 
Amint száguld örvénylő szelekben 
S harsog alatta robogva az ár; 
Jön, jön az égen, szárnya kitárva, 
Hóteste ragyog a nap sugarába, 
Száll gépmadara büszkén, egyedül 

Ködöt dobál az őszi szél a földre 
És eltűnik minden biztos való. 
Felettem a felhők sötét kárpitja, 
Lenn sűrű köd, mint titkos arcú tó. 

Párás, nehéz a lég és sejtelem csak, 
Gomolygó szürke össze-visszaság 
Süket magasság szívja szomjas ajkkal 

t Visítozó propellerem szavát17. 
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Merüljhajó és röpüljgép túlszárnyalák vakmerő képzelet me-
rész alkotásait: villámok közé repül, hullámok alá merül az em-
ber. Teljesül a zsoltár igéje : akik tengerbe merülnek hajókon, mun-
kát cselekesznek a vizek tömegében, ők látták az l 'r tetteit és cso-
dáit a mélységben18. Me'gértjük, ha a vízenjáró ember istenfélőimé-
vel imádkoznak meriiljhajóiuk derék vitézei s fölhangzik ajkukról 
a zsolozsmás könyörgés: 

Mélységbe dobtál, tenger szivébe, ár kering körülem, 
Sok hömpölygő hullám özönlik rajtam át. 
Már azt hivéin: szemed elől taszítlatám el! 
Vaj látom - e ujfönt szent pitvarodat? 
Körülfogtak vizek a lelkekig hatolva, 
Körülfogott az ár, 
Hinár szövé körül fejem. 
A hegyfenékig szálltam már alá, 
A föld reteszei rekesztnek el örökre t 
De fölszedéd a melyből éltemet, 
Oh Istenem, Uram 1 
Hogy lelkem bennem elepedt, reád emlékezém 
S imám hozzád hatolt szent pitvarid felé19. 
A mély iszapja sülyeszt, nincs megáll hatásom, 
Leszállva víznek mélyibe, az áradat fog el. 
A hínárból kiments, ne engedj elsülyednem, 
Menekve ellentől a víz örvényibőit 
Vízáradat ne rontson el, ne nyeljen el a mély. 
Ne zárja rám szádát az örvény20! 

Akikre reá zárta szádát az örvény, akiknek imája, reménye 
nem teljesült, akik lezuhantak recsegve pusztuló gépeinkről és el-
merültek menthetetlenül tengerbúvóinkkal, a hálás haza kegyelettel 
emlékezik róluk, hős fiairól, új hadiszerszámainknak bátor vértanúi-
ról, a röpülőkről és búvárokról. De akiket ezer veszély között és 
tengereknek ölén megsegít az Űr, azokat büszko örömmel köszönti 
hálás szívünk, szólván a mai ünnepest költői imájával: 

Fényfellegeidből szőve nekik szárnyat, 
Ótalmukra nyújtott dirsőségod sátrat. 
Zengik egységedet, hullámon kik jártak, 
Neved dicsőítik hősei az árnak: 
Ez segélyünk szirtje, ajkink kit imádnak : 
Isten az Ur, nincsen vége országának ! 
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A R S Z Ö K T E T O K . 

Szólok az őrjöngőkhöz: ne őrjöngjetek 
S a latrokhoz: ne ágaskodjék gőgötök! 
Ne ágaskodjék magasba dölyfötök, 
Akik nyakasan szórjátok a káromlást, 
Mert sem kelet, sem nyugatról,' 
Sem észak pusztáiról, sem dél hegyei felől — 
Hanem Isten a bitó, megalázza ezt, fölemeli amazt: 
Mert átok serlege az Úr kezében, 
Aszúbor, telve keverék-méreggel 
Elvenni véle a latrok eszét; ami belőle kicsurran, 
Seprőjét hörpentve szürcsölik a föld minden latorjai1. 

Nagyon leszállott tekintélyünk a féltett béke évtizedeiben. 
Szégyen pírja futotta el orcánkat, ha hallottuk, minő hangon be-
szélnek rólunk, minő reményekkel áltatják magukat kis szomszédaink, 
mennyire meggyökerezik bennük az a hit, hogy a bomlás, a mo-
narkia fölbomlása föl nem tartóztatható. Fojtogató érzéssel olvastuk 
a zsoltár igéjét: Minden ellenemnek becsmérlése lettem, szomszé-
daimnak kivált; féltettje ismerőseimnek2! Becsmérlése lettünk szom-
szédainknak, gúnyja, csúfja a köröttünk valóknak3. Civakodásává 
tettél szomszédainknak, ellenségünk gúnyol bennünket4. Összevesz-
nek rajtunk, örökünkön, prédánkon, országrészeinken. Azt várják, 
mikor szólhatnak a zsoltárral: Kifosztották az arrajárók, becsmér-
lése lett szomszédainak5! Legjobban el volt kapatva orgyilkos sike-
reitől a szerbek udvara. Packázott velünk. Kihívó, tűrhetetlen, gyil-
kosbérlő kormányának orcátlansága határt nem ismert. Szól már 
hozzá a történet Ura: Ne őrjöngjetek, ne ágaskodjék gőgötök, akik 
nyakasan szórjátok a káromlást, bízva a latorvédő orosz cár vé-
delmében és a hozzá szegődött, hozzá alázkodott nyugatiak egy 
nyomra lépő seregeiben. Szomorú sülyedtség, hogy az angol király 
«egyalmú a fehér cárral és egyveretű Petárral! 

De a szerb udvar csalóka reményei, hiú ábrándjai eloszlanak. 

i 



70 

Kétségbeesve látja ma már a zsoltár igéjét beteljesedni: Sem ke-
letről — a kirabolt, megtagadott, csúffá tett bolgár, sem nyugatról 
— a rút bűnszövetkezet lekötött, kimerült, kapkodó hatalmasságai, 
sem észak pusztáiról a földre tepert cár, sem dél felől az Olympos^ 
számvető, okos királya nem siet mentésére: hanem Isten a bíró, 
megalázza az orgyilkosok trónját. 

Á<ok serlege vagyon az Úr kezében, aszúbor telve keverék-
méreggel, ürömpohár. Fenékig ürítitek, seprűjét isszátok, bódító-
seprűjét. 

Nincs segítség fegyverünk ellen, a szövetséges magyar s né-
met fegyver ellen. Megindult délen a végkifejlés, Szerbiának a ki-
fejlés vége. 

Szóálló hűséggel rántott kardot a sokszoros vész dacára német 
szövetségesünk. Kardot rántott, azt a kardot, melynél élesebbet, acé-
labbat, sujtóbbat a hadviselés története nem ismer. És hazánk ha-
tárait sem védte soha szervezettebb, felkészültebb, ragyogóbb had-
sereg, mint fiaink, akik most mérkőznek köröskörül félvad hordák-
kal, áruló talján csordákkal. 

Hatalmas szövetségesünkkel kezetfogva, a bolgárnak is ébre-
dését várva, vállvetett együttesben tiporjuk el Belgrád felfuvalko-
dott udvarát s kormányát, kivesszük a Balkán méregfogát, meghó-
dítjuk a békés munka javára a merénylők fészkét. 

Büszke csodálattal tekiutünk szövetségesünkre. Művelődésünk 
főforrásait nála keressük. A nagy német nemzet az emberiségnek 
tudásban, tetterőben vezérhajtása. A német tudomány vezére az 
ember tudásának, a német ipar versenyre serkenti az ember erejétr 

a német kereskedelem világraszóló szárnybontása elkeseríti az irigy-
kedő Albiont. 

A német műveltség vívmányait saját művelődésünkbe átültet-
tük eddig is. Hazafias cselekvés lesz, ha nagy szövetségesünk nyel-
vét, ezt a gazdag világnyelvet, a világirodalom kincses letétemé-
nyesét ifjúságunk körében terjesztetni fogjuk. 

Ez a nyelv társországunk hozzánk szító törzseinek és a köz-
tünk élő nemzetiségek értékes és velünk érző egy részének anya-
nyelve. Tanuljuk ezt a nyelvet, hogy megértsük szövetségesünk 
szellemi életét, kimeríthetetlen értékű irodalmát, hogy tolmács nél-
kül megértsük vezérlő szellemeit, emelkedett, erős közszelleméty 

tiszta, ragyoglatos közéletét. 
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Vezérfaj a német, Európa gerince. Az egységes német állam 
s a meghódított tartományok németei, Ausztria német törzsei, ha-
zánk német telepesei s a távol külföld német gyarmatosai a német 
művelődés fényes képviselői. Maga az egységes német állam ve-
lünk, szövetségeseivel, immár Európa tengelye. 

Most lett a germán azzá, aminőnek a régi Róma képzelte. 
Kétezer éve, hogy északról megindult a germán fajok áram-

lása dél felé. Régi hagjmmányaink már az írás ősnépei közt ke-
resték a germánt, Gómer és Askenáz ősnépében ezt akarva fölis-
merni. 1600 esztendeje már, hogy a szent föld jámbor írástudója 
így imádkozott: Világ Ura! Vess zablát Edómra! — Edóm voltak-
kor rejtő elnevezése Rómának. — És mi zabolát vetett reá az Úr ? 
Germánia fiait, akiktől Róma retteg6? 

Amitől Róma már akkor rettegett, későn, csak most teljesül. 
Tudományban s tudománytáplálta iparban, kereskedésben, földmive-
lésben túlszárnyalt a német minden népet. Függetlenedik a külföld 
nyersanyagától. Vegyi tudománya előállította a mesterséges vegyi 
összetételek hosszú sorát a kékfestő anjmgtól a rugógyantáig. Ki-
meríthetetlen gazdasági ereje ellenállhatatlan katonai hatalma. A 
gazdaság terén bámulatba ejtő csodákat művel. Olvasatlan milliárdokat 
szór kormányának táraiba. Megszégyenülve nézik, akik eddig a vi-
lág aranyának urai és őrei voltak. 

Hatalmas államot teremtett az egyesült német nemzet. Elüljár 
a társító föladatok megoldásában. Mindenrendű hozzátartozóinak vé-
delmét, aggkori ellátását, munkaigényét, munkabírásának érvénye-
sülését gondjaiba fogadta. Meg tudja védeni polgárait a föld urai 
ellen, a nagy urak s a kis urak ellen. Ott az állam árszabó aka-
rata ura termelőnek, üzérnek egyaránt. Ott a szeretet adományainak 
számlálliatat'.an sokasága száll a táborozók után, nálunk az itthon-
maradtak szájából, gyermekek, betegek szájából veszik ki a falat 
kenyeret, a szeletke húst, a tejelő állatokéból a takarmányt, az élet 
és a sziileség urai és egyedárusai: a nagy urak s a kis urak, a 
nagy üzérek s a kicsinyek. 

Az államhatalom erejének és bölcseségének és a hazafias ön-
fegyelmezésnek összehasonlító fokmérője a berlini első vendéglő ár-
jegyzéke, ha egybevetjük a mi külvárosi kifőzőnk árszabásával. Ott 
a nehéz idők természetes, de korlátolt áremelkedése, nálunk az 
egyptomi sovány esztendők szipolyozó drágasága. 



72 

Árhajtó termelők, árverő kufárok, árdagasztó kofák, már az 
ókor megbélyegezte őket az árszöktetők rnytr TpEö elnevezésével. 
Az illendő árat kínáló vásárlót az árából kitartó eladóval szemben 
csak kivételesen tudjuk céljához juttatni. Mint a tavaszi hóolvadás 
folyamárja, úgy száll följebb az ártéri mérce legfelső rovátkán túl 
az árfolyam rohamos emelkedése. Nem is árvíz, hanem a tengerpart 
hirtelen betörő, vészes szökőárja. És az áradtan-áradó árak elgáto-
lásához későn láttunk: akkorára a termelő s a kufár kézfogó, sok-
szorosító árverése oda csúcsosodott, hogy az árszállító parancs maga 
is romboló hatású árakat volt kénytelen szabni. Akkorára oly áros 
volt gabona, jószág, hogy a szédületes ártöbbletnek apasztó vissza-
koztatása lehetetlenné vált. 

Valamikor régen a háború nyomában fosztogatók keltek, a 
belső közbiztonság megszűnt, a vagyon az erősebbé lett. Az ököljog 
virágzott. Ma az állam szervezett hatalma ity kísérletet csírájában 
elfojtana. De az ököljog helyébe a hallatlan árat igénylő nyílt tenyér 
erőszakos követelése lépett. 

A pusztító munkát átvették a drágító' termelők s kalmárok. 
Élelmes a gazda, élelmes a kufár. Az éhes gyermekszájat, a szom-
jas betegajkat adóval, zsaroló adóval sújtja. Kiéli a városlakó népet, 
pusztítja a közszolgálat tisztjeit, elpusztítja a paraszti sorban lévő 
termelőnek s a közvetítő árusnak tisztességébe vetett hitet, a ható-
ság védelmébe, hatalmába vetett bizodalmat, végül rengeteg áldo-
zatokra kényszeríti az államot, amely munkásait nem engedheti el-
veszni a lét mesterségesen megnehezített küzdelmében. 

A mindenható termelő és a nagyhatalmú szedő és kofa ellen-
séges tábor lelketlenségével fosztja ki a városlakó embert. Telhetet-
len kapzsisággal űzi uzsorás zsarolását. Telhetetlen, mint az őszi 
sáros vetés éhes varja. 

Nem a nagy idők megértő sejtelme, nem a hazaszeretet szent 
önkívülete, nem a lelkesülés hevülése vezérli, hanem az önzés állati 
szimatja irányítja, a szerzés eltorzító dühe ösztökéli. Erőpróba a 
háború, vészes erőpróbája népeknek, álladalmaknak, népcsoportok-
nak — de sajnos nálunk erőpróbája egyugyanazon haza fiainak 
egymással szemben. Próbálják a termelők, a nagyok s a kicsinyek, 
próbálják a kufárok, a nagyok s a kicsinyek, mennyivel erősebbek 
a védtelen városlakónál, zsellérnél, házigazdánál, árszabó államnál. 
Az ő harcterük itt van a vásártéren, a kenyérmezőn, nem ott, ahol 
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vérverítékkel harcolnak fiaink a vérmezőn. Nem a lelkesedés emel-
kedik náluk, hanem a burgonya ára, nem a szárnyaló buzgóság 
öregbül, csak a szárnyasnak borsos értékelése. 

Mérőónt dob a háború a néplélek mélyébe: mélységét akarja 
kitapasztalni. Sekély a mi népünk érzelme: az önzés sekélyes, zá-
tonyos gázlóiban megfeneklik a mérőón. Pedig keresnünk kell a 
néplélek mélyét, lakik e benne szeretetébresztő melegség, lélekne-
velő erő, eszménykeltő hatás, erőlehelő tudat, hősies erőfeszítés, 
kitűrő vitézség, áldozatos odaadás, zabolás fegyelmezettség? Keresi 
a mérőón e komor napokban a néplélek mélyét, lakik-e benne isten-
kereső indulat reménykedő bizalma, amely nem csügged vesztesé-
ges hírek hallatára, nem sekélyesedik el hosszú próbák aggodal-
maiban, nem retten vissza ujabb-ujabb áldozatoktól, vagyon s vér-
áldozatok tömeges voltától: lakik-e benue istenkereső indulat, amely 
nem esik kétségbe, ha honfitársai rohanják meg a szigorgót, éhezőt 
a féktelen önzés féktelen követeléseivel. 

A német nemzet minden rétegében ott lakik ez az istenkereső 
indulat. Ott tudják: közös sebből vérzik az élet. Legyünk egyek a 
közös szenvedés idején. Vesszen el az osztálygőg, a pártos szenve-
dély, az egymásratörés. A nemzettördelő vihar pusztítását ne te-
tézzük belső versengéssel, engedjünk az önösség túlságaiból, a túl-
súlyos érdekhajszából, a szerzés megvadult, falánk éhéből. A nem-
zet jövőjének, becsületének kérdése ez: a kétségbeejtp közveszélyt 
ne tetézze egységbontó közviszály! 

Amen 

* * 

* 

1 Zsolt. 75, 3. 9 k ö w . Targum. — 2 Zsolt. 31, 12. — 3 U. o. 79, 4. — * U. o. 80, 7. — 
5 U. o. 89, 42. — « Ber. r. 75, 9. Krauss, Monum. Talm. V, 1, 50 1. 90sz. 



A B Ö L C S E S É G . 

A bölcsek dicsőséget örökölnek, de a balgák szégyent érnek: 
ez a tanúság érvényesül a világ teremtésétől máig. A szív bölcse-
ségének diadalmas voltát figyeli meg a régi tanítás ősidőktől a 
szent történet eseményeinek egész folyásán végig1. 

I. Noé jámbor hitével egyedül maradt. Szembenáll és szembe-
száll véle a szemérmetlen gőg, a garázda féktelenség bitetlen sivár-
sága. Az égostromló, fékeveszett hatalom, mint napjainkban észak 
szörnye, mindent büntetlen akar letiporni. Noé hitének bárkájába 
menekül s megmenekül övéivel a mindent elnyelő árból. 

Hitének bárkájába menekül a szív bölcsesége: ide szólít ben-
nünket a szent nap reggele az élet rengetegének árnyhonából, do-
logtevő napok fáradalmából, háborúban tengerlő világ ijedelmeiből: 
menekül a szív bölcsesége a béke Urához és kezereszketve, könn}7e-
hullva imádkozik! 

II. Sém a gyengéd, a finomult érzésű, pallérozottságra hajló 
fiú dicsőséget örököl, de szégyent ér Hám, az otromba, nyers, durva 
fiú, az ízetlen, a gyengédséget nem ismerő, rabszolgalelkű testvér. 

A pallérozottság, a haladás, a míveltség, a tudomány, a mű-
vészet hatása a lélekre a gyengédebb érzület kifejlése, a nyerse-
ség, a durvaság enyhülése. 

Az idomító kertész művészetének eredménye a sziromnak 
fijabb, finomabb színvegyülete, egy-egy újabb árnyalata a virág 
színjátékának, az öröklött színek újabb, ragyogóbb tarkulása. És a 
gyümölcsön is érvényesül a művelő gond hatása: a kemény kéreg 
túltengésének helyébe varázsolja a haladó művelés az ízes bensőnek 
gyarapodó nedűjét, a nemesülő termésnek illó zamatját; a vadóc 
fanyarságát illatos zamat, ínyizgató, szeszes íz váltja fel. 

A kedély gazdagodó színárnyalódását, érzékenyebbé váló fény-



fogó lemezét, gyengédség illó zamatját varázsolja a fejlő emberi-
ségbe a pallérozottság haladó kertészete. A szívnek érzékenységét, 
melegét, bölcseségét növeli, öregbíti a gyengéd érzületet, amelynek 
fájóbb a fájdalom, de édesen boldogítóbb a boldogság. Sém szívé-
nek bölcsesége, lelki finomultsága legyőzi Hám tompult balgaságát. 

III. Ábrahám önzetlenül ragad fegyvert a megtámadott rokon 
védelmére, akit szövetkezett királyok rablócsapatai hurcoltak el ha-
difogságba. Dicsőséges győzelem koszorúzza hűségét, amely meg 
nem riadva a szövetkezetiek túlerejétől, a szív bölcsesége szerint 
cselekszik önzetlen odaadással a köznek szolgálatában. 

IV. Izsák békülékeny összeférhetősége legyőzi Gerár lakóinak 
gyűlölettermő versengését. Kútakért, forrásokért folyik a civódás és 
Izsák nem fárad el mindig új forrást keresni nyájai számára, míg 
végül a szív bölcsesége legyőzi az irigység kaján gyűlöletét és tel-
jesül rajta is: Dicsőséget örökölnek a bölcsek, béketermő egyesség 
dicsőségét! 

V. Két testvért állít szembe a régi tanítás: az egyiken, Já-
kobon, teljesülni látja az ige kezdő szavát: dicsőséget örökölnek a 
bölcsek, a másikon a befejező szó végzetét: de a balgák szégyent 
érnek. 

Ezsau a mértéktelenség, az élvezet mohó vágya, amely türel-
metlenül, szenvedheletlenül, álmaszakadva rohan s pazarolja életé-
nek kincseit. A mértéktelenség a bűnök szülője. Vad» hajlamaiban 
Ézsau korán kimerül, ifjúságának délszíne korán éjszakára válik. 
A satnyuló erő izgató szerek mákonyát keresi, meglopja önjövőjét, 
szülőjét, háza várakozását, hazája reményét. 

Erények anyja Jákob mértékletessége; háborúban is lebirja a 
németek bölcs mértékletessége a kicsapongásaiban kimerült francia-
ifjúságot, amely kétségbeesve lá'ja teljesülni: a balgák szégyent 
érnek ! 

VI. Harmincegy várát ugyanannyi királynak foglalták el hon-
foglaló őseink Józsue vezérlete alatt szédületes gyorsaságú egymás-
utánban. A szervezet csodája történt akkor ott; a szervezet böl-
csesége, tökélye legyőzte a várfalakat, királyaikat, őrségeiket ellen-
állhatatlan rohanni támadással, ép mint most szemeink előtt a bibliai 
csodák megújulásaként történik az orosz várak hosszú láncolatán. 

Az írás igéje szerint: 
Vashusánggal zúzzad szét, gerencsércserépként törjed össze2! 
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Mert Általad zúzok össze seregeket, Istenemmel török át vár-
falakon3! 

A balgák szégyent érnek, mert a nyers erő és a lomha tö-
meg hatalmát letörhetetlennek hivék. 

VII. Az újkor Józsuéi beleírták nevüket a hadak történeteinek 
könyvébe, a jelenkor hálás szívébe és a jövendő megdicsőítő emlé-
kezésébe: a szervezet és a függelem tökéletességének csodája ha-
daink sikere. Éleslátó bölcsek csodatetteit fogja zengeni a késő utó-
kor: dicsőséget örökölnek a böicsek! Zengi őket a hír, mint zen-
gették Júda leányai Dávidot, a parittyás ifjút, aki földre teríté a 
felfuvalkodó óriást s a letepertnek iromba fejét szablyás karddal 
-leszelé. 

VIII. Mikor örökölt Izrael dicsőséget ? Mikor a tóra törvényét 
reábízta az Űr. Törvényét, isteni törvén}7ét hűségesen tartotta meg 
Izrael: ez volt öröklött dicsősége! De szégyent érnek a népek, a 
melyek önnöntörvényeiket sem tisztelik, saját törvényhozó munká-
jukat, saját törvényszabó akaratukat meghazudtolják, vagy utószü-
lött és ezért forradalmi jellegű, a rideg törvény rideg betűjét 
rideg szigorral s hiányzó irgalommal alkalmazzák, vagy ahol nagy 
elveket törvénybe iktatni annyi, mint amaz elveket örvénybe temetni. 

IX. Dicsőséget örökölt az első főpap és családja, akiknek bé-
kítő bölcsesége a nemzet belső nyugalmát megteremtő, de szé-
gyent értek Kórach és csoportja, akiknek balgasága Mózes nagy-
ságát meg nem tudta érteni. Emberi nagyságot sem ért meg a bal-
gaság : emberfölötti nagyság, mint Mózesé, rejtély, meg nem fog-
ható rejtély a kortársak alantjáró balgaságának. 

A példák hosszú során végignézve, íme őseink válasza eme 
kérdésre: 

Mi a bölcseség, amely dicsőséges, felmagasztaló? 
A jámbor lélek meg nem ingatható, boldogságos hite szemben 

a garázda féktelenség sivár hitetlenségével; 
az érzület gyöngédségének finom zamatja szemben a nyers 

vadóc érdes kérgével; 
önzetlen odaadás a hivatás munkájában s a köznek szolgá-

latában, szemben a magaszerető, telhetetlen önösség rablóhajlamaival. 
Mi a bölcseség, amely dicsőséges és felmagasztaló? 
Béketermő egyesség szemben a viszongáskereső szakadással, 

szegrevonó viszátykodással; 
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mértéktartó öröm szemben zabolátlan hajszájával az élvnek; 
egyesítő eszmék, szervezet s függelem hatalma szemben szét-

húzó, dacos indulattal; 
önbizalmas szerénység szemben a fenhéjazó szájhős hírverő 

zajával. 
Mi a dicsőséges bölcseség? 
A szabott rend hű tisztelete szemben törvénytaposó szilaj ön-

kény erőszakosságával; 
a jobbak, nagyobbak, példaadók elismerése szemóen a hon-

nanjöttek mind°nt lekicsinylő pöffedezésével. 
Ezt a bölcseséget sereglünk tanulni egybe az istenfélelem 

megújulásának újesztendején: mert az Isten félelme a bölcseség kez-
dete. A szív bölcseségét tanuljuk, ünnepeljük, dicsőítjük. Örök di-
csőség a szív bölcseségének dicsősége, a szív ama bölcseségéé, a 
mely a királyné szívében élt, abban a ma elvérzett dicső szívben ! 

Erzsébet királyné! Néma csodálattal néztük, amíg élt, rajongó 
szeretettel, mélységes kegyelettel adózunk neki e mai napon, amely 
halálát látta. Elesett a lator talián kezétől, eltűnt ragyogványos 
alakja — és gyászoljuk a nemzet édesanyját méla bánattal. 

Könnyehullva imádkozott ravatalánál királyával együtt a nem-
zet. Nála jobban csak a király tudta, mit vesztett Erzsébetben a 
magyar haza. Könnytermő fájdalomban egyesültünk s a könnytermő 
fájdalom béketermő malaszttá lészen. Örökre tiltja Erzsébet emléke-
zete a meghasonló pártütést: még szobrának néma ajka is bizal-
mat, szeretetet, együttérzést fog mindenha hirdetni. 

Az ő lelkének egy sugára volt, ami ezekben a vészes időkben 
a király trónja köré gyüjté a nemzetet, vallást tennie róla, hogy 
a kiegyenlítés, amelynek védőangyala Erzsébet volt, nem a számító 
főnek, hanem a szerető szívnek alkotása: a királyné szívének al-
kotása, amely a király s a nemzet szívében örök visszhangot kel-
tett. Abban a tüneményes képben, amely a királyi palotában a ki-
rályt s a nemzet legjobbjait minap ragyogó keretbe foglalta, abban 
Erzsébet királyné megdicsőülése vált láthatóvá. Hálás, gyermeki 
kegyelettel emlékezünk meg róla, akinek nagy szívében eggyé vált, 
ami kettő volt három zivataros századon át. 

Amen. 
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Megáldalak immár az újév reggelén, én édes Véreim és Atyám-
fiai! Az Egyetlenegynek szent nevében megáldom a jelenvalókat és 
a távollevőket. A távollevőket, akik a honvédelem kardját villogtatják 
ádáz elleneinkkel szemben, akik távol harctereken véres munkát 
végeznek s akiknek gondolata hazaszáll imádkozó szülőkhöz, bűn-
bánó vérekhez; a távollevőket, akik kórágyon várják sebhedett te-
temükre a gyógyulás áldását; és a közellevőket, akiknek vére om-
lott érettünk, de éltüket megtartotta a mennyei irgalom. 

És a jelenvalókat, akikben csodát mivel a mennyei irgalom, 
hogy áldozattal, készséggel enyhesszék a dúló háború ütötte sebeket. 
Ahogy csodákat mivel fiaink bátorsága a csaták rohamaiban, úgy 
mivel csodát az itthonmaradottak irgalmas szeretete a vész e nap-
jaiban. Ezért áldjon meg a mennyei irgalom benneteket: hajlékai-
tokat szeretettel, hűséggel, békességgel: gyülekezetünket egyetértés-
sel, a hit melegével, buzgalmával; hazánkat, királyunkat győzelem-
ből kelő békének aranykorával! 

Amen. 

i Sal. Péld. 3, 35. Tanch. Cav 12 Buber. Jalk. Misié 935. - - 2 Zsolt. 2, 9. - 3 Zsolt. 18, 30. 
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Lesve-lestek miként madárra haragosaim semmiért, 
Verembe zárták éltemet, kővel dobáltak engemet, 
Vízár borult fejem fölé, már azt hivém, hogy elveszék! 

A próféta megrendítő énekéből1 hangzik felénk a panaszos 
szólam, visszhangot, rezgő, bús visszhangot keltve keblünkben. 

Lesve-lestek ránk, miként a foglár a madárra, haragosaink 
semmiért: összeesküdtek ellenek, hitszegő kormányok, vesztegetés 
bérével keltett közvélemények és megrohantak bennünket minden-
felől: verembe zárták éltemet, kővel dobáltak engemet. Vízár boralt 
fejem fölé, már azt hivém, hogy elveszék! 

Reánk szakadt az emberi nem legvéresebb megpróbáltatása, 
ez a háború, rengeteg terjedelme, hihetetlen tartama, képzeletet 
túlszárnyaló rombolása, ez a háború, melynek kiontott vére, égbe-
kiáltó vérbűne haragosaink lelkét terheli. 

Vízár borult fejem fölé — mint a hömpölygő tengerár nyal-
dosta a Kárpát s nyaldossa az Alpesek sziklagátját az ellen — már 
azt hivém, hogy elveszék! 

De halálmegvető, élethivő bátorság ébredt fiainkban, fölcsapott 
a gigászi lángzás loha — és csodálatos fordulattal Toppantottuk 
össze az északi szörnynek sáskatömegű haderejét. Felhangzott szo-
rongatott lelkünk mélyéről a próféta folytatódó imádsága: 

Hívám neved, Uram, vermemnek mélyesmélyiről: 
Te meghallád hívó szavam. — Oh most se rejtőzzék hallásod el 
Könnyebülésért kelő fohászomnak előle: 
Hiszen hallám szavad, amely nap hívtalak: Ne félj! 

Igen, közel valál, amely nap hívtalak, oh Uram! A nemes vad 
szembefordult a hajtók seregeivel, lelketlen vadászaival, a kopók 
csaholó falkáival s ezúttal a nemes vad győz. Az üldözött győz, 
nem a gyors hallalit váró ügető gyülevész had. 
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A gyilkosok fölszítói, védelmezői, szemforgató istápolói nehéz: 
gondokba merülve ijedten keresnek a kis népek között ujabb ütő-
kártyát, de mi álljuk a világ legnehezebb próbáját. Tovább csendül 
a próféta imádságos szava, reménykeltő fohászkodása: 

Uram ! éltem perét perelted, megváltad éltemet: 
Látád Uram a békebontást, 
Láss törvényt a béke megbontójain. 
Láttad egész bosszuló vágyukat, minden fondorkodásukat ellenem. 

Visszhangja kél bennünk e fohásznak, vígaszos ígéretül hang-
zik felénk az ige és töretlen akarat törhetetlen erejével álljuk a 
harcot, amelyben tétünk életünk, létünk. 

Lenézett bennünket az ellen: de téves volt számítása. Lené -
zett bennünket. Megértettük a próféta továbbfolyó imádságát: 

Haliád gyalázkodásukat, fondorlatuk mind ellenem: 
A támadóknak ajkai s tervezgetései minden nap ellenem — 
Ültök, keltükben, lásd, én vagyok csak gúnydaluk. 

De eláll már a gúnydal, torkukra forrott. Megismertek ben-
nünket, megismerték fegyverünket, egységünket, megismertük ön-
magunk is népeink erejét, véreink hatalmát, seregeink hadvera 
értékét. 

Ezért lesz a véres háború megváltó háború, amely a kettős 
birodalomnak visszaadja önérzetét, öntudatát, erős akaratát. Az ellen-
ségek bukását reméljük és a bukásból kelő megifjuló békét várjuk. 
Érezzük, közéig a nap, amely teljesíti a prófétai imádság zord 
végszavát: 

Megtorlásod torolja meg, oh Uram, kezük müvét — 
Add nékik szív borúlatát; kárhozat reájuk! 
Harag hevében üldjed, eged alól megsemmisüljenek. 

Nem a kalózszövetkezés világuralma győz, hanem a munkar 

a szellemi munka s az anyagi termelés népeinek békeszövetsége: 
Európa szíve győz, nem a perémnek széthulló gyűrűzete, fölbomló 
láncolata. 

Elmúlnak a gyász napjai: •cSrsr sesólmu betelnek, véget érnek 
gyászod napjai, ezt hirdeti az uj esztendő számozása a szent nyelv 
betűszámaiban. 

És még egy vígaszos jelzést hirdet az uj esztendő. 
Kimozdul a szilárd helyre bevert szög, letörik, kihull, KtrcnrniiT 

— ebben a szóban rejlik a jelző évszám — elenyészik a teher, 
mely rajta csüggött'2. A biztos helyre bevert szög, az északi szörny 
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hatalma, a cár mindenhatóságában, amely horgonyoz : de íme meg-
tágult, kihullott a hatalmas szög, amelyre a társak egész terhe 
nehezedett és amelybe minden reménye akaszkodott — és elenyé-
szik, elpusztul, veszni indul az egész teher, amely rajta csüggött 
egyedül. 

És még egy változattal utal a közel jövőbe a prófétai ige 
számjelző betűje3. 

Jajduljatok föl a mozsár alatt lakók — vártipró közbülső ha-
talmak várbontó mozsarai összezúztak benneteket — megsemmisült 
a minden szlávok vezérlő hatalma — és a világ pénzértékének 
büszke megszabói: 'fy'ci br pusztulásnak indultak a pénznek 
fontjai. Az angol font megméretett túl az óceánon és könnyűnek 
találtatott. 

A megalázás ott kezdődött, ahol a világ bankárja legérzé-
kenyebb. 

* * 
* 

Hétszer ismételjük a harsona fúvását bevezető zsoltárt. Van 
benne, ami idén megragadja figyelmünket s kifejezi érzelmeinket. 

Magasságos az Úr, félelmes, hatalmas királya az egész föld-
nek. Csodát mívelt, amikor északon győzelmet adott fegyverünknek, 
alánk igáza ellenségeket, lábunk alá népeket, mert Istené a földnek 
pajzsai, magasságos nagyon4! 

Az ő pajzsa védi igazunkat, ő vezet diadalos béke felé ben-
nünket. Teljesül az írás igéje: az Úr hatalmat ád népének, nehéz 
harcok fáradalmaiban fokozza erőnket, félelmessé teszi kint, önbi-
zalmassá idebent és a hatalom tudatában, a hatalom birtokában érik 
a béke drága gyümölcse: az Úr megáldja népét a meggyarapodott 
hatalom, tekintély, erő boldog maradandó békéjével. 

Amen. 
* * 
» 

Hosszú hónapok óta álljuk a háború iszonyatait, éljük borzal-
mait, féljük veszteségeit, reméljük eredményeit, számláljuk sikereit. 

Válságosak az idők. Tünedeznek a jólét féltett föltételei, mind 
sujtóbbak a megélhetés sújtó gondjai. 

Aggaszt az élelem szűkös volta, elapadó forrása, rettent ár-
hajtó kapzsiság közveszélye, zsaroló testvértelensége. 



E rettegésből, ez aggodalomból fakad mai imádságuuk, imád-
ságunk Hozzád, gondviselő Atyánk! 

Tartsd meg maradék kenyerünket, maradék filléreinket, ma-
radék vérünket. 

Múló ősznek méla hervadása lehullatja a levelet, de a réginek 
helyén már ott van irgalmad hírhozója, a jövő tavasz rügye. Ezt 
fogadd irgalmadba: jövőnk rügyező reményét. Vigasztald meg, eny-
hítsd jelenünk nagy gondját! 

Add áldásodat királyra és hazára, a küzdő nemzet vitéz fiaira, 
gyermekeinkre, akiket féltő aggodalommal kísér szívünk a csaták 
téréin . . . Megáldalak, akik itthon serénykedtek dologhajtó kézzel, 
eszmetermő ésszel, cselekvő reménnyel. Megáldom a viruló ifjúság 
ábrándjait, az érett kor tusáit, a gornyadt aggkor, görnyedő vénség 
emlékező merengéseit. 

Ahol eped könybe fojtott sóhaj, keservbe fojtott lélek, ahol 
könyökben a lélek vére csorg, oda enyhe vigasz balzsamcseppje 
hulljon á mennyek irgalmából. 

Legyen a mennyek irgalmából a jelen tövises avarja virágos 
pázsittá, a dudvalepett, harctaposott barázda rezgő kalásztengerré. 

Amen. 

* * 
* 

1 Jer. Sir. 3, 52-66 . — 2 Éz. 22, 25. — 3 Cefanja 1, 11. — 4 Zsolt. 47, 3. 
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Menj hazulról1! Változatos, szálló szólamokban bővelkedő az 
Írás e heti szakasza Ősapánk életének változatos fordulatait olvas-
suk benne és egy egy fordulat, társuló képzeteket keltve föl, ön-
kénytelen a torlódó napi eseményekkel fűződik össze. A kezdő szó-
lam: menj hazulról — újoncaink, a 18 évesek bevonulásával, harc-
raképzett fiaink, legújabb menetszázadunk mai indulásával szövő-
dik össze. Útnak indítjuk szinte kimeihhctetlen sorozatokban fiain-
kat, újra és ismét újra pótolni a harcterek emberevő fogyasztásait. 

Ehinség volt az országban — a második felötlő szólam. 
Természetes éhínség, szárazságokozta, terméshiány szülte éhínség. 
Isten csapása volt, nem emberek csapása, mint a mi mai mestersé-
ges éhínségünk. Bőjtölteti, éhezteti, koplaltatja a földbirtok a fo-
gyasztót, a tanjm a várost. És a bőjtös idők szertelen drágisága 
nem azért van, mert kevés a termés, nem azért, mert sokba van a 
termelőnek, hanem mert a föld birlalói vfsszavágó ősösztöniikkel 
kiélik az áldozatul dobott városlakó polgárt, munkást, zsellért, házi-
gazdát egyaránt. Nemcsak a pénz ereje fogyott, nemcsak drágul a 
a kenyér, hanem fosztogató indulattal drágítja a lelketlen iparűzők 
zsákzsineg-zsarolása, zsinár termelők árhajtó forradalma, kapzsi zsu-
gorisága, irgalmat nem ismerő zsobrák uzsorája. 

Kilenc király harca, a harmadik felötlő szólam. Szinte meg 
sem lehet már olvasni a hadba keveredő országokat, népeket. Innen-
onnan huszonhét hadüzenet esett. S a sok király harcának kapcsán 
nem feledi el az írás elmondani, hogy élemedett ősapánk vitézen 
kivette részét a háborúból, éjjeli támadással visszaszerezve atyja-
fiának és szomszéd fejedelmének elfogott népét és zsákmányul ejtett 
birtokát. 

Nagybirtokéi emír volt Ábrahám, szinte nehézkes volt a sok 

6* 
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ingó vagyontól, jószágtól, ezüst-aranytól, de nem igyekezett otthon 
maradni a csendben felmentett lappangók között: fölfegyverzé em-
bereit és élükre állva elütötte az ellenség kezéről a prédát. Akik 
még itthon vagyunk, vagy nem vagyunk elég fiatalok, vagy nem 
elég idősek táborba szállani. De az ádáz élethalálharc vagyoni hát-
védének megalapozásában mindnyájunknak részt kell venni. Ezüstöt, 
aranyat, pénzt és pénzértéket kér a hadviselő baza újból. Toborzás 
indult meg: milliárdok toborzása. Szól a verbunkos: a vagyon ver-
bunkosa. 

A pénz történetének legfenköltebb fejezete a harmadik német 
hadikölcsön. Túlszárnyalt eredmém^e minden sejtést. Megkapó ered-
mény: megkapó, hogy van nekik miből, megkapó, hogy szívük,, 
merszük is van odaadni a milliárdokat, odaadni mindent. 

A magunk szegénj^sége szerint versenyre kelünk dicső szö-
vetségesünkkel. Nem kényszer, hanem önkéntes fölajánlás, köteles-
ségtudó készség hordja halomra nálunk is a hadikölcsön ezer mil-
lióit. Nem küldünk tengerentúlra kolduló zarándokokat. Nem járunk 
óceántúli kölcsön után3, m rr-ittt: mxin myc mint az a két nyugati 
nagyhatalom, amely eleddig mindig dicsekedve vehette magára 
az írás igéjét: kölcsön adsz sok népnek, de te nem kérsz kölcsön3: 

Kiszipolyozta Oroszország a hozzá szegődött franciát. Vérét 
vette, el is harácsolta a párizsi milliárdokat, mert nála a bölcs Sirák 
könyvének4 tapasztalata vált be: 

Sokan talált jószágnak nézik a kölcsönt 
És bajt okoznak megsegítőiknek. 
Amíg meg nem kapta, kezet csókol, 
Alásan dicséri felebarátja vagyonát. 
De ha fizetnie keli, húzza-vonja az időt, 
Szavakkal tartja jól a hitelezőt 
És az időket teszi felelőssé . . . 
Üresen emeli föl hitelnyújtó kezét, 
Ellenségévé lesz ok nélkül az adós. 

A párizsi tőkék talált jószág voltak Moszkvának. Nincs ma 
már a Szajna partján, aki azt hiszi, hogy a francia hitelnyújtó nem 
üresen fogja fölemelni kezét. Nem hiába szól imígy bölcs Sirák 
tanítása5: 

Ne adj annak kölcsön, ki liatalmasb nálad, 
De ha adtál neki, elveszettnek nézzed. 

Pedig Párizs ép azért adott Petrográdnak, mert hatalmasabb-
nak hitte magánál. Elveszettnek is nézi már, amit adott. 
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De a monarkia nem Oroszország. 
Adjunk a kérő hazának: önmagunknak adjuk. Mentsük meg 

.a hazát, mert különben a próféta fenyegető szava teljesül rajtunk: 

Ha elpusztul az ország, szétszóratnak lakói: 
Elvesz a nép és papja, a rabszolga és ura, a cseléd és asszonya, 
A vevő és az eladó, kölcsönnyujtó s kölcsönkérő, hitelező és adós6. 

Az állam romlása mindent eltemet. 
Hárman vannak, mondják eleink, akik bőségesen, markolva 

vesznek el, de busásan űzetnek7. A föld, amely bőségesen szívja 
be az eső csöppjeit, de busásan fizet bő aratáskor. A tenger, amely 
minden folyam vizét bőségesen issza, de busásan fizet a benne 
kelő tömérdek élettel. Az álladalom, amely bőségesen szedi vámját, 
adaját, de busásan fizet védelemben, az állami föladások szerves 
egészében, jogrendben, ha a jogrendet rendítetlen, részrehajlás nél-
kül fönntartja. 

Harmadízben követel az állam kölcsönt, bőséges, de busás ju-
talmií kölcsönt. A most jogaiba helyezve érvényesülő nemzeti zászló 
e három kölcsön jelképe. 

Az elsőt a kezdet vérpiros, veszteséges áldozatainak idején kö-
vetelte, a másodikat a vészes küzdelem fehérizzásának szakában, a 
harmadikat most a meginduló végkifejlés gjmzelmének zöld remény-
szinében. 

Előlegeztük a két elsőnél a bizalmat, a harmadiknál a hála 
adójával jutalmazzuk dicső hadseregünket. 

Karral védik ők a hazát; védjük mi a megnyíló kéz bőséges 
hozzájárulásával. 

Balgaság, pórias, alpári dőreség rövidlátása rejtekre bízni, el-
dugni az értéket. Minden érték fokmérője az állam hitele. Csökke-
nése a takaréktárban épúgy utóiéri a vagyont, mint földalatti fa-
zéksírjában a rejlő fémet. Az aranynak az ősidők esélyei közt az 
volt szokása, hogy visszakívánkozott anyaméhébe, elbútt a föld 
alá, hogy századok múlva a föld öléből muzeum-gyarapító leletül, 
forgalomból kiesett régiségül kerüljön elő. 

Honmentő cselekvés forgalomba terelni az ércet, odanyújtani 
az államnak kölcsönül mindent, ami nélkülözhető. Honmentés esz-
köze az államnak, nekünk heverő vagyonból gyarapodó érték te-
remtése. 

A közvédelem, a közélet áruló megakasztása a rejtegető zsu-
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goriság. Ha valaha, most szívelendő meg bölcs eleink tanítása: 
Aki a szorultságban levőnek kölcsön ád szorultsága óráján, an-
nak szól az írás ígérete: akkor hívod az Urat és meghallgat téged8! 

Utolsó felötlő szólama e héten az írásnak: Bízott az Istenbe! 
Bízott Istenben ősapánk és bizalma nem csalatkozott. Bízunk Isten-
ben mi is: győzelemre segíti seregeinket és a monarkia megújho-
dott zászlait. 

Nem a sérelmek siránkozó panaszán fordul a haza sorsa, de 
azért hálás örömmel hódolunk a királynak, aki kitépte a címlapot 
a sérelmek könyvéből. 

Egyrangú immár címerben, zászlón a monarkia mindkét oszt-
hatatlan és válhatatlan alkotó eleme. A csillagos ég legragyogóbb 
napcsillagairól kideiítette a haladó, a végtelen űrbe látó tudás, hogy 
páros napok, egymás körül kerengő ikercsillagok olvadnak bennük 
össze egy csillogó ponttá csillagzó éjnek évadján a naptávolokból 
szemlélő földi szemnek. 

Ilyen páros nap lesz immár Európa egén a monarkia ikerál-
lama. Emelkedik fényszóró, sugaras ragyogásban, tündökletes csil-
lámlásban! 

A Lajta-balpart mozarti műzenéjénok tökélye és a jobhpart 
lavottai népmuzsikájának, a magyar dalnak bája — mindegyik ver-
senyen kívül áll a maga nemében. 

A kettőnek, a mi dallamunknak és az osztrák ellenpontnak 
egybeolvadása, úgy amint Brahms műremekében megcsendül, ama 
felső zöngét rezgeti elő, amely Énekek Énekévé, halálmegvető bá-
torságnak, halállegyőző odaadásnak Énekek Énekévé válik össze-
fogó harcosaink szívében. És összeolvadó zonénk akkordjai magasz-
tos zengéssel töltik be az ősz királynak palotáját, a megifjnló ha-
zának templomát. 

Amen. 

* * * 

1 M. I. 12, 1. — 2 Pcsz. 50b. — 3 M. V. 28, 12. — 8 Sirák 29, 4 - 6 . — 3 U. o. 8, 12. — 
* Éz. 24, 2. — 7 Vajikro r. 4, 2. — 8 Jebam. 62b. — A negyedik hadikölcsön-beszédet (1916. IV. 
18.) lásd: Száz beszéd 128. lap. 



S Z E G E K . 

Adjatok nekem temetésre való örökséget, örökös sírhelyet1! 
Az őslakó Efróntól veszi meg ősapánk azt a barlangsírlakot, 

amely még ma is, évezredek után, kegyeletes zarándokló helye a 
Szentföldnek. A helyhez fűződő kegyeletes érzés túlélte az ezred-
évek felejtő időit. A halálban egyesítő családi sírhelyet jelentősnek 
tartotta a kegyességes érzés mindig2. 

Legyen, úgymond a régi intelem, bevert szöged a temetőben, 
hogy húnytod után ott pihenhess övéid között. A bevert szög jel-
kép, majd igényt, jogot, majd emlékezést, majd szövetség kötését 
jelentő jelkép. Szöget vertek be a hajdani Rómában az új esztendő 
jelölésére, szöget vertek be a vándorlegények egy-egy élő fába, 
idővel vasszegecselésűvé változtatva a fatörzs felületét. 

Hét neves írástudó, a zsidóság akkori vezérférfiai; közel ezer-
nyolcszáz éve Galileában tanácskozott. Elénk vitatkozás folyt le 
köztük. A komoly idők lezajlása után, bár a közbátorság teljes 
helyreállása előtt, első közéleti életjelként megkísérelt gyülekezésü-
ket meg akarták örökíteni. Márványszikla volt az ülés helyén: a 
hét írástudó mindegyike egy-egy szeget vert a sziklába és a szeg 
a márványba úgy szaladt belé, mintha dagasztott tésztába tűznék. 
Az írástudók bátor cselekvését csodával ismerte el az ég. A már-
ványt attól fogva írece xst szeges sziklának nevezte a nép. Ellen-
séges érzelmű vidékről mondják eleink, hogy ártó bevert szög volt 
a görögök idejében ellenünk3. 

Ezüst lemezzel borította a pogány ókor bálványait és szege-
zéssel varrta a fára a borítást4. Ma a fafaragású szobrot szegecs-
fejjel öltöztetik fémpáncélba, ahol a megcsappanó fölbuzdulás cser-
ben nem hagyja a fahonvédet, aki nálunk már csak szegecs-sze-
gélyre vitte. 
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Ősi készség a szög. Külön szegkovács készítette, akit nap-
jainkban kiszorított a gyárbeli szeghámor. Műhelye a kisipar kihaló 
ágai közé jutott. Régen képpé vált már a nyelvtermelő népléleknek 
a szegezés és szögnek képzete. Szögrül-végre mind e képzetet sok 
volna fölsorolni. 

A korholó szó, a lélekterhelő lecke: szeges beszéd. Az aka-
dékos, háládatlan, haladatlan vesződés: szeges munka. A tépő, nyi-
lalló fájás: szegező fájdalom. A büszkélkedő gőg megszegezi nya-
kát, az alázatos szolga beszegezi magát urának kegyébe. 

Téglába bajos szeget verni, de könnyű a téglasorok közébe. 
Erről példálózik bölcs Sirák: amily könnyen hatol a szög a tégla 
közébe, époly könnyen hatol eladó és vevő közé a megtévesztés5. 

Elvi döntéssel felelve a felvetett kérdésre, szól a régi írástudó: 
fiam, verj szöget e döntésbe, hogy el ne tántorodjál tőle6. 

Ez a kép vált ujabban divatossá, amióta a hírlapírás szeret 
német mintára leszögezni állításokat és tényeket, de ugyané kép 
már régente is járta: súlyos betegség az ágy fenekére szegezi a 
beteget. Képes beszéd, ha valakire reá szegzem szememet, valamire 
reá szegzem minden erőmet, de a nyers küzdelem kézzelfogható 
jelzése, ha a szuronyszegző roham földhöz szegzi az ellene szegez-
kedő ellent. 

Aki bosszant, mintha tüskével pedzene, tűvel illetne: szegez-
get rajtad; aki találón vág vissza: szeget szeggel üt; aki a torzsal-
kodást nem hagyja abba: szögrehúzó civakodó, aki eltéveszti a vé-
dekezést, más lábából a maga talpába veri a szeget. A fösvény 
szeget kímél, patkót veszít. A rossz indulatot hiába rejtegeted, mert 
kitetszik a szög a zsákból. 

Szegen lóg, amit kímélnek. Uj szita szegen függ. De szegen 
lóg, amit félretéve nem használnak: elvek, meggyőződések. Melléjük 
akasztjuk nehéz idők sötét gondjait is néha. Egy-egy végső, elke-
serítő bántalom, csapás úgy hat, mint a lezáró utolsó koporsószeg. 

Egyik gyönyörű népballadánkban szól a meggyilkolt leány: 

Dunának feneke: koporsóm feneke, Dunának két széle: koporsóm ket széle, 
Dunának habjai: az én szömfödelem, Dunának halai: koporsóm szögei. 

Majd szegre akasztott ruháihoz fordul: 
Ruháim, ruháim, legszebbik ruháim, 
Szögről lehulljatok, összeboruljatok! 
Úgy tudja meg anyám, hogy engöm sirattok7. 
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Bár ne volna koporsószöge a gyönyörűen megindult jótévő 
mozgalmaknak a sanda gyanú, amely rosszindulattal nézi a száz-
felé való gyűjtést. Veszedelmes a suttogó gyanukeltés, amely ke-
resi azokat, akik lengyel feleink közmondása szerint: aranyszekérke 
mellett aranyszögecskét lelnek. A terjedő, bizonyára igaztalan gyanú 
elfagyaszt minden közirgalmas igyekvést. Lohad, lankad a buzga-
lom már anélkül is. 

Igaz, hogy sokfelé ha nyitva felejtik a vezetékek vízszolgál-
tató csapjait, azokon is csak csöppen, ha egészen el nem áll a víz. 
A jótevőség forrásával úgy vagyunk, mint az ősi Jeruzsálem a Siloa 
patakkal. Keveselték a forrásából fölbugyogó vizet és körülvésték 
kútfejét, hogy a bővült nyílás bővebben fakassza vizét. De a forrás 
ere megcsappant és régi vízszolgáltatása csak akkor indult meg új-
ból, mikor helyreállították eredeti szűkebb száját8. 

Nem bővül a jótékonyság ere félszeg rendszabályoktól, nem 
különösen attól, hogy az iskolás gyermekeket fogja a hatósági bal-
kezűség utcai koldulásra, házaló kéregetésre. 

Többfelé vezetik napjaink a jótevőség forrásvizét, mint ahány-
felé telik. A közönség, amíg ki nem merült, várakozáson felül ál-
dozott. Ne emeljünk nap-nap után új oltárokat, ne aprózzuk el fél-
szeg kapkodással a fogytukon levő erőket. Az áldozatosság, az ala-
mizsnálkodás teherpróbája ez a mostani igaviselő idő, ne terheljük 
túl, kíméljük az adakozókat, hisz nálunk mindig ugyanazon vállak 
hordják azt a terhot, amelyet a teherbíróbb nagy tömeg nem vállal 
át tőlük. És mindenek fölött tegyünk le arról, hogy most bárminő 
tetszetős címen kéregetés útján a jövendő számára akarjunk tőkét 
gyűjteni. A jelen nyomorával nehéz megküzdeni. Csoda lesz, ha 
egyesületeink a békés multak takarékos kuporgatásának egy részét 
meg tudják menteni, de arra, hogy most, minden adóteher elkövet-
kező súlyosulásának idején, a napi égető nyomor enyhítésén túl a 
jövendő számára tegyünk félre valamit, gondolni sem lehet. 

Háborús uralkodás volt Dávid királyé, ezért nem ő építette a 
szentélyt, hanem fia. De gyűjtött vasat a kapuszárn}rak szegeihez9. 

A kelet művészi veretű fejes szegekkei verte ki díszes kapuit. 
Elérkezett fiának békés uralkodása és a bérke fejedelme a szentély 
kapuszárnyait ötven font aranyszeggel verette ki az apai vasszögek 
helyett10. Eljön a béke napjával újból a fölhalmozó, betakarító gyűj-
tés ideje, de most eleink szava érvényes: Ha alkalmatlan órában 
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akarnak fölhalmozni, serkents széthintő osztogatásra. Pedig most itt 
a nyomor, amely dideregve, éhezve várja az osztogatást. 

A fejes bronzszegek11 az arabs és indus díszkapukon a közön-
séges ajtók szerény szögfejeiből fejlődtek. Mert az egyszerű ajtó 
szerkezetét is szegezett hevederekkel foglaljuk össze. Beverjük a 
vasszeget és belerozsdásodik idővel a puhafába. Megfigyelték a ré-
giek12, hogy ha szögszaggató fogóval kirántjuk az ajtóból a régi 
szöget, mindig velehasad a heveder egy-egy szálkája, szilánkja. Ha 
szakítunk valamely megszokott, kedves gondolattal, mindig vele 
szakad a szív egy-egy szála. De ezért a halmozó gyűjtés kedves, 
dicséretes szokásával egy időre szakítanunk kell, hogy a reánk sza-
kadt ínséges időkkel megküzdhessünk. Most az üti fején a szeget, 
aki a pillanat nyomorán átsegíti a hadiözvegyet, hadiárvát, az 
emésztő, szertelen, irgalmatlan drágulással küzdő, már-már kétség-
beeső kisembert. Akinek elméjébe ez a mostani nyomor szöget nem 
üt, az önző tompultságba sülyedett. 

A pogány világ az ajtóba vert szeggel rossz szellemeket akart 
távoltartani a háztól. A bitó szegeit, melyeket még a Szentföldön is 
betegség ellen hordott az ókor13, a németek és mások néphite jó-
szerencsés talizmánnak tartja14. Az élőfákba is azért verték a ván-
dorok a szegeket, hogy a gonosz szellemeket útjukból elhessentsék. 
Ünnepséges zászló-szögezésünk is e néphitnek elágazása, amely ba-
bonás eredetét elfeledte. 

Plántált, nem bevert szögekről szól egy helyütt az írás15: a 
bölcsek szavai beplántált szögek. A képet apróra veszik az írástu-
dók, többféle tanúságot hüvelyezve ki belőle. 

Ha beplántáltad a fába a szöget és kirántod belőle, nyoma 
nem enyészik el; helye fölismerszik10. Akit egyszer a közvélemény 
megbélyegez, ha mindjárt meg is békül vele és újból kegyeibe fo-
gadja, azon a bélyeg nyoma mindvégig megmarad. A bölcsek sza-
vai beplántált szögek. A bevert szög se nem gyarapszik, se nem 
fogy, de a bölcs tanítás meggyökerezik, mint a palánta, beleragasz-
kodik a lélekbe, mint téli-zöld a falba17. Mélyen behatol, mint a he-
gyes fémdarab, de össze is fűződik a lélek képzeteivel. Nem holt 
tőke, hanem eleven erő, eleven ültetvény, amelynok gyökérszálai 
átjárják a fogékony lélek talaját18. Ezért egyesíti az írás képe a 
fém hamisítatlanságát és a palánta növekvését. 

A gyökérverő igének sarjadásából pedig a hitnek virága fakad, 
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annak a hitnek, amely az írástudók találó szójátéka szerint, mint a 
keményen bevert szög a reéfüggesztett terhet, megőrzi, megóvja 
sötét kétségtől a nyomasztó gond terhelte, hívő lelket. Megóvja a 
a lelket, hogy el ne aludjon éjjel mécse11', el ne ejtse a jobb jövendő 
biztató reményét, el ne vess 3 Istenébe vetett bizodalmát, a léleknek 
emez égi hozományát. 

Mint a hitrege földszülte hőse, ha a földet éri, új erőre kel: 
úgy az ég szülötte, a lélek, új erőre kel, ha Istenébe merül. 

Fényesebben ragyog a fényszórónak sugárkévéje az éj söté-
tében, mint halovány, szürkülő est idején: maga a csillagos ég és 
tejútja is holdtalan éjszakán ragyog csak teljes, diadalmas fénnyel: 
m\xr rctrrr sötétséggel vetekszik a fény20. A megpróbáltatás, a gond, 
az aggás sötét éjszakáin tündöklik csak egész vígaszos erejében a 
hitnek fénykévéje. 

És éjjel az ő éneklése van velem, imádság életem Istenéhez21. 
Szívem téged áhít éjszaka is22. Nem fogy el éjszaka esdő remé-
nyünk, epedő imádságunk és mint az éjjeli látomásnak álma23, ví-
gaszos látomásul tűnik föl az elsötétült mennybolton győzelem pál-
mája, béke olajága, Isten áldása. 

Amen. 

' » 
* * 

* 

i M. I. 23, 4. — 2 Vaj. r. 5, 6. — 3 j. Chag. III. 78d. Meg. Taan. Neub. Cliron. II, 6. — 
4 RDK Éz. 41, 7. — Jer. 10, 4. — 3 Sirák 27, 2. — 6 Bb. 7b. — 7 Kálmány Lajos, Etnographia 
1914: 37. — 8 Aráchin 10b. Mr. München — 9 Krón. I. 22, 2.— 10 U. o. II. 3, 9. — 11 R M b M 
Kélim 14, 4 — 1 2 Szifré I 131, 47b.— 13 Sabb. X 6, 10. — » Strack, Blut 7. kiad. 46. — 15 Koh. 
12, i t . — ic Kol), r. 12, 11 j Sznh. X 2Sa 32— >7 T Szóta VII. 307, 16. Chag. 3b. Bacher Tann. 
I. 233. — 48 j Sznh. X 28a 31. Gzbgr 262 — 49 Péld. 31, 18. — 20 Zsolt. 139, 12. — 21 U- o. 42,. 
9. — 22 Éz. 26, 9. - 23 U. o. 29, 7. 



A M O N A R K I A II. 

A száznegyvenedik zsoltár során készül haladni elmélkedé-
sünk. A költő a váltakozó eseményeknek nem homloktéri részlete-
ződését, hanem a mélyükön ható érzelem rugóit látja. A mélyülő 
háttér levegőjét, a benépesítő csoportok közös színhatását érzi. Ódá-
jának egy-egy szárnyaló fordulatát régmúlt korok begyepesült be-
nyomásai sugallották. A késő utókor rokonlelkű olvasója úgy érzi, 
hogy a lepergő versszakokban új események hasonló benyomásai 
tükröződnek. Ezért nem avul el a poézis, az ős zsoltár lírája, ezért 
állunk meg önkéntelen egy-egy soránál, érezve benne éleményeiak 
lezajlásának tükröződő visszfényét. 

A költő szívéből fölfakadó sóhajjal indul meg a zsoltár: 
Ments meg Isten a gonosztól, 
Óvj bitorság emberétől! 

Praetoriánus forradalom ültette bitorlott trónjára Belgrád urát. 
Erőszak és népánútás akarta biztosítani a véres trónt. Lázálmokat 
keltő izgatással alvajáróvá tették a népet. Forrongás, forradalom-
szítás fészke lőn a boldogtalan ország. Lázított otthon, lázított ná-
lunk, lázított titkon-nyíltan ellenünk. Sólymoknak nevezte a reánk 
uszított merénylőket, de a merénylet-keltő fészekre, a bombaszerző 
arzenálra reávetettük immár öklünket. Nem jár Petár többet soly-
mászni át a Száván! Hiába fordult bús szózattal megcsalt népéhez, 
hiába rimánkodó izenettol késlekedő cinkostársaihoz, akiket a zsol-
tár második lendülése fest: 

Kik szivükben forralnak gonoszt, 
Napról-napra harcra szítanak. 

Edvárd király áldatlan országlása szította ellenünk a háborút. 
Belgrád nyugatra s északra törő igényeit beleszőtte világbontó ter-
veibe. Elkapatva a vezető hatalmak társulásától, a szerb udvar tűr-
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hetetlenné vált. Tűrhetetlen volt rakoncátlan viselkedése, áskálódó 
lázítása, orcátlan nyelvelése. A zsoltárral szólva: 

Nyelvük, mint a kígyó4, kiélesítve, 
Póknak mérge ajkaik mögött! 

Mint a tarentulának, a földi tarkapóknak mérge, úgy járta át 
a gaz udvarnak, a kényurakká vált praetoriánusoknak mérge a né-
pet. Őrjöngő tarantella-táncot járatott e méreg a néppel, nem épen 
csak túl a Száván, Drinán. A tömegsugallás átszállott a határfolyó-
kon, hazaáruló reményeket ébresztve szerteszét. De immár kitéptük 
a kígyó nyilalló nyelvét, kitörtük méregfogát, fejére tapostunk az 
áspisnak. Behódolt Belgrád, Nis és a dacos fészkek hosszú sora. 

A lábon fölhajtott déli jószág behurcolta régebben a szúrós 
szerb tövist, de kiirtottuk a bevándorolt bojtorjános gazt mezeink-
ről. Nagyritkán ha találkozunk még vele árok szélén, ártér partján. 
A szerb izgatással is így leszünk. Békét keresünk a hazának bár-
mely fajú fiával, de nem tűrjük se tarlón, se útszélen a külföld 
megvérező tüskéinek elhintését, fölburjánzását. 

Fészkében nyomjuk el a csóvadobó szomszédot, rejtekében 
ragadjuk torkon a fondorlatok bűnszerzőjét, fölrobbantjuk rejtett ak-
náit. Beteljesül balvégzete. Tétován tekint a késedelmes, ösztövér 
segély felé. Őregbülés helyett törpülés, eltörpülés vár reá. Betelje-
sül imádságos kérésünk, a zsoltár negyedik szaka: 

i 
Óvj meg Isten a lator kezétől, 
A bitorlás emberétől őrizz! — 
Fondorlása: sarkam hátrarántni. 

Sarkon, ahol sebezhető a monarkia, mint a homéri hős, ott 
akartak sebezni, elrántani a lator uralkodó lator fia, lator ország-
iárjai. Népét, szerencsétlen népét föllovalta ellenünk, fölkelté faj-
szenvedelmét, uralmi álmait, embertelen dühét. 

Küzdünk sok országgal, de mindenütt csak ellenféllel; támadó, 
mérkőző, urát szolgáló ellenféllel. Nem a nép ellen küzdünk gyű-
lölettel, hanem urai ellen haraggal. Csak az olasz nem támadó, 
mérkőző ellenfél, hanem lihegő, halálos ellenség. A reánk uszított 
szerbben becsüljük a vitéz katonát, sajnáljuk a félrevezetett alatt-
valót. De az olasz ellenségben utáljuk a hitszegő gonoszt, a tőrvető 
selmát. Őrült hatalmi szomját önvérébe kell fojtani. A tarjagos fe-
kélyt ki kell égetni izzó vassal. 

A rác-háborút a konak és gyilkos tisztjei indították; ők inge-
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relték, bujtották föl ellenünk népüket. Rómában az utca, a meg-
vesztegetett utca kergette háborúba a törpelelkű királyt: ott a bit-
szegő nép bűntársa a hitszegő minisztereknek. 

A háború kezdetét, okait festi a zsoltár ötödik ecsetvonása: 

Dölyfösök rejtettek tört, hurkot nekem, 
Ösvényem köré hálót terítve szét, 
Gáncsot is vetettek én elém. 

Orosz dölyf önhittsége, angol gőg kábultsága, francia bosszú 
mámora szülte a háborút. A tőr: Anglia csapói, tőrbeejtő, kelep-
cébe csaló fondorlata, amelynek tőrébe akadt a világ. A hurok: a 
francia kölcsönpénz, az aranyhurok, amely szolgálatába vonja az 
oroszt. A háló: az orosz háló, amely szétterült minden szlávlakta 
vidéken. A gáncs: a lesben álló Itália, amely hozzájuk szegődik 
elgáncsolni szövetségesét, gáncsot vetni annak, aki harminc évig 
oltalma volt növekvő jólétének. 

Tőröket raktak, lesbe álltak a tőrvelők, s mikor Petár bérencei 
eldobták bombáikat s a poklok tőrének fölcsapott pecke, a háború föl 
nem tartóztathatón megindult. Mindnyájan bűnrészesek az összees-
küdt cinkosok! 

Szövetkezett ellenünk a minden tengeren úr angol hatalom-
féltés, a fagymentes tengerre vágyó orosz telhetetlenség és a né-
metgyűlölő francia bosszúvágj'. Szövetkezett közkereseti társaságul 
társas üzletre. A legjobb számvető, az elemzőeszű angol, legvégze-
tesebben vétette el számvetését. A diplomácia apja, a francia, 
iszonyún csalódott diplomatáinak eredményeiben. 

A francia szavalt: eláll már-már szava. Az angol számított: 
nem vált be számítása. Az orosz parancsolt: nem hallja már a bol-
gár a parancsszót. A szerb dynaszta terjeszkedni akart: megszűkült 
hazájából menekülést keres már. Tenger kellett. Európa koldúsának, 
a crnagorcnak: nézheti a kéklő Adrii vizét a kéklő távolban. 

Az izzó szenvedély hazája Párizs, a hideg számícás központja 
London, a nyers önkény keselyűíészke Moszkva, az elszegődő tőr 
otthona Róma, az álmok fellegvára Belgrád, az álnok semlegesség 
hona Brüsszel — összeesküdtek, számítottak a habozó konclesőkre, 
a kétéltű nézőkre. Mindez összeható erők eredője a háború. 

A forrongó hajlamú francia fuvatagos bosszúvágyának köny-
nyelmű tőkepazarlása az orosz önkényt félelmesen fölfegyverezte. 

Hozzászegődött a furfangos angol fondorlata, hogy egész boly-



gónkat felölelő gyarmatszervezetének alapföltételét, az óceánok ural-
mát senkivel meg 119 ossza. 

Velük tartott Szerbia eruptív talajának lávafolyamos hazafi-
sága, tömegsugallás túlfűtötté néplelke, praetoriánus csoportja és 
uralkodójának fdjzata. 

A bűnös merénylet megindította a hógörgeteget. Nem volt 
megállás! Nagy volt a veszedelem! De a zsoltár biztatva vígasztalt: 

Szólok én Uramhoz : Istenem te vagy ! 
Halljad, óli Uram, könyörgésem szavát 
Istenem Uram, erős segítségem, 
Béfedezted főm fegyverkezés napján! 

Fegyverkezés napján! Régen, a béke ölén, résenálló, messze-
látó bölcseséggel fátyolt borított két nagy államférfiú a múltra és 
a versenyzést becsiüetes barátság váltotta fel. Kezdésükre királyunk 
érzelmeit leküzdő, kötelességtudó bölcsesége megalkotta a főnket 
béfedező védő szövetséget, összofrigyesülést, amely csodákat mívelve 
most állja tűzpróbáját. Védett fővel vívjuk a viadalt. Ma már a 
diadal közel reménye fohászkodik a zsoltár könyörgő szavával: 

Meg ne add, Uram, galádnak vágyait, 
Szándékát. — El ne gőgösödjék! 

Nem lesz teljesülése szándékaiknak, beelégülése vágyaiknak: 
letörtük gőgjük szarvait. Közéig a beismerés, bátor még takargat-
ják. Teljes lesz angol csalatkozás, orosz valóra-ébredést, francia ki-
ábrándulás, olasz késő bánat, szerb kijózanodás. Egymásban csa-
latkoztak. Önerejüket túlbecsülték, erőnket tévesen mérlegelték: 
ezért csatlakoztak egymáshoz ellentétes érdekek képviselői. És most 
rendre meginganak kormányszékeik. 

Kiéheztetni akartak és elfogyatkoztatni bennünket. Egyik sem 
sikerült. • 

Kétszer volt azóta a kaszának aratása. Szorongtunk, de nem 
haltunk éhen. És ma már úszik fölfelé az Aldunán délnek fölöslege. 

Ezerszer volt azóta a halál kaszájának aratása. Sok ezer seb-
ből vérzünk, sok ifjú hőst vesztettünk, de nem fogyott el harco-
saink sora, nem merült ki a háború anyaga, halomra hordott köl-
csöne. Koncosztó győzelemről álmodott az egybeesküdött cimbo-
raság. Körülzártak mindenfelül. Eltántorították nyomorult társunkat. 
Britt csatlóssá aljasul, hogy részesedő rablótárs lehessen. Immár 
a bukásnak lesz vérvesztes osztályosa. Négylevelű lett vele a cin-
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kosság, de baljóslatú lett e négyes levél. Nagy garral hirdették fö-
lényüket, hogy megtántorítsák, magukhoz rántsák az ingadozó né-
zőket. Megmérgezték a túlsó íélteke közvéleményét a zsoltár pana-
szolkodása szerint: 

Elrekesztöimnek móreg-maszlagát 
Ajkaik balhírlelőn födüzgeték. 

A földkerekség híradását a brit kábelek szikrahírei táplálták 
s ők vezették félre. Tömegsugallással keltett a sajtó rosszindulatú 
közvélekedést felőlünk. Ferdítő hírszolgálat merészségei terjedtek el 
a háború felől, eredote, folyása, vereségei felől. — Ha a hír-
szolgálat készségével lépést tart vala Anglia hadiszolgálatának 
merészsége és hatálya, körülzáróink tervei dugába nem dőlnek. De 
a messzevágó tervek nem váltak valóra. Balsikerre balsiker halmo-
zódott. Fegyveres támadás balsikerére a tárgyalás fegyverének bal-
sikere. Az összeesküvés lombos fája maholnap csak tar gallyait 
mereszti égnek. 

A központiak szövetsége a világrész tengelye lesz. Az Északi 
tengertől a Márvány-tengerig s onnan túl messze Kelet felé eme 
tengely körül forog majd a népek sorsa. 

Annyi árulást, hűtlenséget, képmutatást értünk, hogy le kel-
lett tennünk a békés esztendők jóhiszemű türelméről. Az összees-
küvők hatalmas, terebélyes, messze árnyékoló lombozata elfödta 
előlünk a napot. De itt az ősz. A lomb lehull. A küzdelem elkese-
redése váltja ki belőlünk a zsoltár haragos szavát: 

Hulljon lombjuk szénparázsba, 
Dobjad a zsarátba őket, 
Támadat nekül verembe. 

Megég a vereség szégyenében a gloire, a prestige, megég 
mag-a az entente s a nekünk ásta veremből mint egyetértő tost-
vérkezés nem támad föl többé. Elsőnek bukik el a genfi kalandor. 
Neki szól a zsoltár fenyegetése: 

Meg ne állj honodba, nyelvelő, 
A bitorság, gazság emberét 
Vérvadászat üzi buktáig. 

Ütött a balvégzet órája, ütött nékie és istápolóinak. Mert ott 
dől el Rigómezőn a világ sorsa. Széttépés, földarabolás éri or-
szágát. A jobb sorsra érdemes szomszéd nép, amelynek innenső 
vérei közt a magyar hazának számos híve van, áldozata a végzetes 
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tévedések szövevényének. Ura és urának pribékjei elveszik méltó 
büntetésüket. Győz az igazság, ez a zsoltár hite, a népek életében: 

Tudtam, Isten szerzi a szegény igazát 
És a szánandókért törvényt ülni kész. 

Trónunk várományosának s hitvesének vére kiált az égre. 
Bűnhődik a bűnszerző uralkodó, bűnhődnek társai. Szenved félre-
vezetett népe. Marad-e az összeomlás után csak annyi Kis-Szerbia 
is, amennyiben megférnek Xagyszerbia álmai marosi határról, Sza-
badka—zombori végekről ? 

Huszonhat százada, hogy a szent fővárosba a Siloa patak 
vizét hegyi alagúton bevezették. Félezer méternél hosszabb alagút 
törte át a kréta-hegyet és egykorú fölirat mondja el, hogy a két-
felől indult munka csákányai hogyan találkoztak egy szinten a 
hegynek méhében. Rés nyílik az elválasztó sziklafalon, átszűrődik 
a bányász mécsének pillogó fénj'e és büszke örömmel köszöntik a 
szereplők a nehéz vállalkozás sikerét. Ily büszke a hadvezér öröme, 
ha terve beválik: a görbe országon egymást kereső csapataink ke-
resztültörtek. Találkoztak a szövetséges hadak. Áttörtük a Balkán 
akadályos gerincét, seregeink összefüggő, átlaló, átfogó szemköre 
átszeli, átöleli, összeroppantja Szerbiát. 

Anglia elállta utunkat délfelé: ezért kereste Moszkva barát-
ságát. El kellett mérgesíteni a Balkánt, hogy sem kincseinek bá-
nyászmunkájában, sem a távolabbi Kelet országútjábari ne legyen 
részünk. 

Byzanctól a békés közbülső hatalmakat el akarta zárni Anglia. 
De megnyitottuk az utat és lenn vannak hadaink, fölszabadítják a 
Balkánt az orosztól, akinek prédául dobta Anglia, hogy gátja legyen 
a mi keleti érvényesülésünknek és a török föllendülésének. Meg-
szűnik a mohamedán világ angol elnyomása, megszűnik délen 
Moszkva diktátori hatalma. Érik a felelet, a százados keleti kérdés 
megoldó felelete, váratlan, meglepő felelete. Újjáalakul az álladal-
mak helyzete és a nagyhatalomhoz nemcsak a keret nagysága lesz 
meg bennünk, hanem a keretet kitöltő hatalom is. 

Igazainkért fogtunk igazságos fegyvert. A véres küzdelem kö-
zel véglezajlása örömkönnyet lop szemünkbe és hálaimára készül 
keblünk a zsoltár végszavával: 

Oh! Igazak zengnek háladalt nevednek, 
Jámborságosak színed előtt pihennek! 
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A béke Istenének színe előtt pihenünk majd a véres munká-
tól, hogy visszatelepülve a béke népfejlesztő munkájához, fényes 
jövőt teremtsünk sokat szenvedett hazánknak. 

* * 
* 

A kabbála merész látomásaiból, dantei képeiből való a Rigjón1, 
a tűzfolyam képzete. A mennyei trónszéket hordó négy szolgálatos 
lénynek verejtékéből lángzó patak szakad és hömpölygő tűzfolyammá 
hatalmasul. Lángzó égésébe merülnek a lobbanó-láng alkatú angya-
lok. A tfizön-tűz hullámokba merülnek, nem tűzhalálra, hanem tűz-
álló lényük salaktalan ujjáégésére, hogy az Úr ítélőszéke elé já-
rulhassanak. 

Tűzfolyam a háború. A nemzet géniusa bolémerül és tűzálló 
voltának izzító próbáján újjászületve, ujjáégve, salaktalan járul a 
történet Urának ítélőszéke elé, hogy jövő hivatásának irányító kül-
detését bevárja. 

Tűzállónak bizonyult a háború tűzfolyamában a monarkia. 
Eleven lett Deák alkotása: köztudatunk, eleven, erős köztudatunk 
most született a vész vajlódó fájdalmai között. Most értjük, miért 
egység ez a kettős álladalom. Nem azért egység, mesterséges egy-
ség, mert az uralkodóház közös, hanem közös az uralkodóház, mert 
történeti, természetes, páros egység a monarkia, történeti, oldha-
tatlan, tűzben forradt egység védelemben, támadásban, háborúban, 
békességben. 

Amen 

* * 

i Rigjón. Bél Hamidras III. 84—93. V. 165. Ócar Midrásim 114b. 550b ed. Eisenstein. 
Peszikta r. 97ab Machzór Vitry 324. Ófán smíni acerctli ós Ófán Sabb. Chol hamoéd szukkóth. 
Zunz, Syn. Poesie 125. 



S Z E R B I A II. 

Puszta pálcámmal keltem át a Jordán folyón és most kettős 
táborrá leltem1. 

Egyedül uralkodó pálcájával, öröklött jogarával lépett két em-
beröltő előtt e mai napon trónra az ifjú királyi herceg és ma az 
agg király trónja mellett a kettős álladalom kettős tábora áll őrt. 

Megteremtette a király bölcsesége az egység acéltömbjét, azt 
a haderőt, amely északon és délen két, sőt három táborban küzd 
hosszú hónapok óta a fölszaporodott támadók hadai ellen. 

Hatvanhét alkotása tette lehetővé, hogy a király, uralkodásá-
nak hatvanhetedik évébe lépve, fegyverben láthassa népeit, köztük 
a magyart, aki a szörnyű mérkőzésben lelkekihültig védi királya 
trónját. A szent nyelven a fegyver neve zájin, betűértéke szerint 
hatvanhét. Hatvanhét fegyverét hordja a monarkia, fegyverben áll 
a nemzet ifja, öregje, vérrel írja a történet könyvébe azt a tanul-
ságot, hogy nem azért van magyar nemzeti álladalom, mert ellenei 
tűrik, barátai védik s a világrész billenékeny egyensúlya követeli, 
hanem azért van, mert ellenségeivel mérkőzve leveri őket. A tör-
ténelem talaján vérrel vetnek, karddal boronálnak. íme most vérrel 
vetünk, karddal boronálunk: győzelem magvát hintjük el. Védjük a 
hazát, védjük agg királyunk trónját. 

Alig tud a történelem hatvanhét esztendős uralkodói pályáról. 
És ez a pálya nem volt kényrelmes ütemű életséta: gazdag 

volt megpróbáltatásban, nehézségekkel, akadályokkal, csalódással, 
keserűséggel, gonddal teljes. És a hosszú uralkodói pálya hetedik 
évtizedében jött a legnagyobb rázkódás, a világkeverő vihar, amely-
nek nyomában fakad a hosszú, bölcs uralkodás jutalma, a békének 
sudaras győzelmi pálmája. 

Kétfelé osztotta seregét a király, mint valamikor kisded csa-

v 
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patát küzdésre kész ősapánk. Az egyik északon tart ki; a kivert 
orosz visszavágyó lomha tömegét fogja föl eleven gátja. A másik 
délen vitézlik kétfelé válva. Szembeszáll ott a hitszegő olasz konok 
rohamaival, állja eszeveszett dobpergő tüzét, végez emitt a büntető 
igazság haragvó hevével a sziklás szerb tartományok fejei és 
népei felől. 

Déli határunkon tanyáz a szerb nép, mint a Szentföld déli 
szélén Edóm a vérvörös, a vérben gázoló, fejedelmi vért ontó, ura-
ölő faj. 

Most saját ura ölette a szerbet. A gonosz, immár hontalan 
uralkodó bűnéért lakol a szerencsétlen nép. Népölés volt a fejede-
lemgyilkos fejedelem utolsó szereplése. Országán, népén a próféta 
látomása teljesült: íme kicsinnyé tettelek a népek sorában, meg-
vetett vagy igen nagyon2! 

Lázongott, terjeszkedni akart a fajnak ösztönös gőgje s ve-
zetőinek térhódító láza, hatalmi őrülete. 

Szíved gőgje csalt meg téged s aki sziklahasadékokban ta-
nyáz magas fészkében, aki szivében szól: ki taszít le a völgybe, 
ki aláz meg a földig ? Feketehegyi véred, mindig újból lábrapat-
tant háborús kedved magával ragadott. De ha magasba röpülsz is, 
mint a sasmadár s a csillagok közé rakod fel fészkedet, onnan is 
ledöntelek, szól az Úr! Utánad törtek, nyomodban vannak hadaink, 
szövetségesünk és a vérig sértetted, elárultad, meggyaláztad bolgár. 

Kiűztek országodból a hadverő neves vezérek, a rajvonal név-
telen hősei, mordálytűz és szuronyroham. Győzelmes ellenség ta-
possa földedet, vizsgálja, számba veszi zsákmányodat, szabadítja 
megkínzott foglyaidat. Teljesül az ige: Hogyan kutattatott át Ézsau, 
hogy verték föl rejtekhelyeit? A határig űztek; minden frigyes tár-
said megcsaltak, elámítottak; engedtek lebírni meghitt embereid. 
Meghitteid, a lappangtatás és hidegvérű álnokság nagymesterei, 
csapdában hagytak. 

Háborúdat, velünk való, keresett, dacosan felidézett háborúdat 
teszik hálóul eléd. Nincs, nem volt benned belátás! A csordamm-
mon járó tömeg bódultan követte végzetes útra tévedett kolompo-
sak. Levitézlett immár Szerbia, betoljesült rajta: Nem-e ama napon 
elenyésztem a bölcseket Edómból és a belátást Ézsau hegyéről! 

Megpecsételődött Szerbia sorsa és a gigászi gyürkőzés eme 
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véres felvonásának bezárultával legördül a függöny a szerb nem-
zeti színpad előtt. 

És megriadnak vitézeid, te déli tartomány, liogy kiirtódjál az 
Ézsau hegyéről a gyilkosságért. Erőszakoskodásodért testvéred ellen 
szégyen borul reád s kiirtatol örökre. Felvonultak ellened az enyé-
szet rajvonalai, éretlen hercegeidnek lelohadt harci kedve. Nem éb-
redt föl Dusán, hogy megsegítsen, tehetetlen volt az orosz cár 
poklos lelkének ádáz haragja, hogy hozzád a Rigómezőre szálljon, 
tétlenül nézte az olasz, elakadt, megvert segítőseregge) tűrte a 
francia vonagló vergődésedet, vergődő vonaglásodat. 

Nem bosszú műve volt szerb hadjáratunk, hanem büntetés 
végrehajtása; nem irtó gyűlölet sugallta, hanem bírói ítélet paran-
csolta. Szörnyű igaztétel a háború. Fölülkerekednek a megsegítők 
Sión hegyén, ítélni Ézsaunak hegyét és Istené lészen az uralom. 
Ez a prófétai ige lelkesít közvitézt és vezért, csatlóst és lovagot, ez 
lelkesített bennünket s nem engedte elveszni reményünket. 

Hatványozott szörnyűséggel pusztít a világorkán, de messze 
századokra hat majd győzelmünk békéje, mint ahogy makkabeus 
hőseink harca kihatott az egész jövendőségre, megmentvén a nép-
nek hitét és hitével életének fönntartó erejét. 

A földi hatalom, szabadság, függetlenség, amit makkabeus 
apáink kivívtak, alig két századra szólt, de az Isteneszme diadalát 
két évezred sem enyészthette porlepve el. Abból a küzdésből me-
merítettünk örökké ifjú erőt. 

Egy világ láttára, amely meghátrál, meg nem hátrálni: Izrael 
hősi voltának húsz-százados próbája. 

A római történetíró szerint Jeruzsálem végső küzdelme min-
dent fölülmúlt, amit a hódító Róma ellenállásként, elszánt halál-
megvetésként valahol vagy valaha útjában talált; de e húsz évszá-
zados próbának kínszenvedése mindent fölülmúl, amit emberi go-
noszság zaklatásban, üldözésben, irgalmatlanságban, izzó gyűlölettől 
hevítve egy népfaj ellen koholni képes. 

Gazdag a mi multunk: szegénységben gazdag. Dicső a mi 
multunk: vértanúságban dicső. 

Szegénységben, vértanúságban makkabeus apáink példája biz-
tatott. Az emlékezés kegyeletével gyujtjuk meg ünnepünk szerény 
mécseit. Nem szaggat külső látszatosságra a chanuka ünnepe: a 
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lélek csendes, de büszke ünnepe lett a diadalnak mámorából, bé-
kességes ünneplés a győzelem rivalgásából. 

És békességes ünneplés reményével fordul el lelkünk a há-
ború szörnyű képeitől az eljövendő béke képei felé. Lelkünk mé-
lyén ez az imádság fog össze most minden rejlő óhajt. A béke, az 
alkotó béke ölén óhajtunk pihenni a harcok után: győzelmes béke 
ölén, amely megvéd megrohanás és irigység ellen, amely visszate-
reli elleneinket higgadt megfontoláshoz, kivetkőzteti őket eltévelye-
dett szenvedélyek átkos kényszeréből, mesterségesen tenyésztett rög-
eszméiből. Alkotó békét adjon Isten a hazának, alkotó békét, amely-
ben újból mélyjáratú eke szánt, hogy helyrehozza a kard ütötte 
sebeket, amelyben újból munkás kasza peng, hajtókeréknek lendü-
lése zúg, gondolatszóró toll serceg, tudástermő gondolkodás, elmé-
lyülő búvárkodás mécsei, rezgő húr csendül, művész ecsetje színt, 
vésője formát varázsol. Alkotó békét, a hazatérő harcoló nép amely-
ben visszatér családjához, hivatásához, enyhe tűzhelyéhez, béke 
szorgalmához. Alkotó békét, amelyben éltének boldog alkonyán a 
békének jogarával országol az öreg király hűséges népeinek kettős 
táborán. 

Amen. 

* 
* * 

1 M. I. 32, 11. — 2 Obadja. 



G E R M A N I A . 

Szerzek nékik béke szövetségét, örök szövetség lészen köztük1. 
Germán szövetségesünkről elmélkedünk. Amit ententenak neveznek, 
az ütköző érdekek összeegyeztetése, mesterséges, óvatos körülírású 
egyesség, az ellentétek gondos burkolásával kelt ideig-óráig való 
összealkuvás. Amily tág gyűrűt alkotnak az összeesküvő felek, oly 
tágas űr tátong érdekeik között. Csak egy közös érzésük, csak egy 
közös érdekük van: a közrefogott közbülső két hatalom gyűlölete a 
közös érzés, legyűrése a közös érdek. Az összeesküvés indítója a 
támadás, a háború. 

A két közbülső hatalmat összefogja az ellenség gyűrűje. Nem 
föltételes megegyezésre jutottak, hanem föltétlen szövetséget kötöttek, 
amelynek létalapja a védelem, végcélja a béke. Nem szerződtek kü-
lön békekötés ellen, mert csak közös békéjük lehet. A közös, bé-
kés törekvés szülte frigyüket és puszta léte évtizedekre kitolta az 
általános összetűzést. De azért nem tűrhetett el szótlan mindent, 
sem a vezető nagyoktól, sem a pórázon vezetett hatalmaskodó ki-
csinyektől. 

Szószerint teljesedett rajtunk a zsoltár igéje: Lelkem túlosso-
kat lakék a békességnek gyűlölőivel: bár én a békesség vagyok, 
hahogy reájuk szólok, csatára kelnek amazok2! 

És mert odaát a békességnek gyűlölői laktak, azért lett el 
nem kerülhető a háború. Ma már megértjük, miért adtak hálát 
őseink abban a hálaadó imában, amelyet a héten ismételtünk, nem 
csupán a győzelemért, hanem az ujhasztó háborúért magáért, ame-
lyet végig kelle küzdeniük. Mi volt az utolsó évtizedek fegyverkező 
békéje? Korhadt, féltett, csali béke; tatarozása meddő erőpazarlás. 

Nem verőfényes, meleg napsütés volt ez a békesség, hanem 
a sarkvidék félhomályos, éjféli napja, az az idegenséges, kísértetes, 
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borzongós, hideg, fakó fény, amelynek álarca mögött a melengető 
sugarú napot nem tudjuk fölismerni, az a beteg, fáradt nap, amely 
mindig az ég peremén fölül vesztegel, de sohasem melegít. 

Ilyen volt színleges békénk. Vártán állottunk fölváltatlanul, 
figyelj, vigyázz parancsra, nyugalmat színlelő nyugtalansággal eb-
ben a fegyveres, mindjobban fegyverkező, vérteződő békességben. 

Fejlődés, erőgyűjtés korát éltük, igaz. Azt mondotta akkor 
szövetségesünkről az orosz figyelő: Németország rengeteg gőzkazán. 
Szédületes gyorsasággal fejlik a gőz fölöslege, amely szabadulást 
keres. E szabadulás útját aki elvágja, biztosító szelepeitől fosztja 
meg Németországot — robbanást okoz, amely a szomszédokat is 
veszélybe dönti3. A kép bevált, de módosított értelemben. 

Az összeesküdt ellenségek elrekesztették a biztosító szelepeket 
és győzelmünk az a robbanás, amely őket létükben megrendíti. 
Együtt támadtak, együtt térnek veszni is. 

Panaszos szót ád a régi tanítás a régi küzdő Izrael ajakára: 
Borzadozom az ellenségektől: azt hivém, egyenkint rohannak meg, 
pedig párosával támadnak. Babylon és Kaldea, Média és Perzsia, 
Jónia és Makedónia, Róma és Edóm4. 

A germánt nem párosával támadták, együtt támadták mind-
annyian. Fegyver szegződik köröskörül ellene. Riadót fúvat a csá-
szár. Megindul a mozgósulás látványos izgalma. 

Félre kaszát, kalapácsot, tollat, minden békés szerszámot! Se-
reglik a népnek milliója, katonája, önkéntes harcosa. Sereglik síkról, 
hegyről, erdő-mezőről, révből, tárnából, hutából, hámorból, tantíás 
terméből, ipar műhelyéből, hivatali székről, üzlet dobogójáról. Nincs 
munka, nincs napszám, csak egy: a fegyveré, a haza védelméé. 
Ami feszülő erő, ami gondolatszülő tudás van, mind a hadseregé. 
Mintha a sziklák indulnának meg gördülve előre, mintha maga a 
tenger hömpölyögne ki helyéből, mintha az őserdő mind vándorútra 
kelne, úgy rohan, törtet előre tömören, egységesen, föl nem tar!óz-
tathatón a germán hőserőnek, a megtörhetetlen, vészes őserőnek 
romboló támadása. Elbuknak a belga várak, francia tartományok, 
nyelik az oroszt a mazúri tavak, behódol Lengyelország. — För-
geteg zúg fölöttetek, orvtámadók fölött: fölébredett a fölvertétek 
germán erő bősz haragja, a furor teutonicus! 

S amint megvetette érelábát s beásta árkait nyugaton egyedül, 
keleten velünk, délnek száll s a német fővezér s a szövetkezett 



105 

hadak, köztük a páratlan magyar közvitéz, két hónap alatt elsöpri 
Szerbiát. 

A győzelmes német hadsereg tökéletességét az összeesküdt 
támadók haduralomnak nevezik. Ezt akarják legyőzni. És erre a 
haduralomra törekszenek vetekedve otthon mindannyian. 

Csakhogy ehhez nem elég a hirtelen föllelkesülés, az éktelen 
sajtólárma, a fölkapott jelszó, a szavaló parlament: ehhez német 
alaposság, német pontosság, német derekasság, német lelkület kell 
az ipar legapróbb részletétől, a szabó s a varga öltésétől kezdve a 
hadvezér lelkében fogamzó hadi tervig. Utánzás nem elég. Több 
kell, mint a szorultság pillanatában szülendő belátás: nemzedékek 
idomulása kell. Együttes munka, kötelesség és fegyelem vasnevelése, 
ezer éves történelemben acéllá merevült népiség. Ez acélszilárd né-
piségen megtörik az ellenségek száma, hatalma, fondorlata5. 

Ez a gúnyolt-irígyelt haduralom biztosít bennünket hogy a 
germán jellem és művelődés lelki javai a tömegtámadás áramló, 
sodró sebjéből a béke folyamának biztos lágyába menekülnek. Eze-
kért a lelki javakért küzd a német haduralom. Miből szövődik össze 
ez az utói nem ért haduralom? Mi alkotja meg? Az egyes küzdő 
ereje és a rohamlépésű tömeg hatalma; a helytálló harcos ereje s 
a helyzeturaló vezér hatalma; a hideg acél ereje s a meleg kedély 
hatalma; az edzett test ereje s a lelkesülő lélek hatalma; az éles 
ész ereje s a bőerű akarat hatalma; a szenvedés türtóző ereje s a 
cselekvés türköző hatalma; a várrengető támadás ereje s a rendí-
tetlen védelem hatalma; az ifjúi lendület ereje és a férfias szívósság 
hatalma; a kebel mélyének kiforrott ereje s a hit fenségének meg-
nyilvánuló hatalma: minden erő és minden hatalom összefogott. Vi-
lágra kelt az ember történetének legrengetegebb, döntő, megfeszülő 
erőfeszítése, ellen nem állható hatalomfejtése. 

íme, ez az összefogott német fejedelmek és törzsek had-
uralma ! Csodálni lehet, utóiérni nem, különösen háborúban heve-
nyészve nem! 

És még egy ágazata van a német haduralomnak : az otthon-
maradtak önuralma. A nagy szorultságot az otthonrekedtek tudják 
elviselni. Simulékony alkalmazkodás a létnek változásaihoz, illesz-
kedés az átalakuló létföltételekhez, szigorú önfegyelmezés, amely 
kész mindjobban egyszerűsödni. A nép szoros életközösséget tart a 
harcolókkal, munkálva gondoskodik róluk, lesi a felőlük hazaszálló 
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hírt, volük átél minden viszontagságot, hangos, hivalkodó örömtől, 
uralmavesztett gyásztól távol marad. 

Mélység forrásai nyílnak meg a néplélekben. Az élet az öröklét 
vásznára vetődik, háttere a mindennapiság múlása helyett az örök-
kévalóság, a história. A német tudomány termékenyítette meg a 
német ipart. Odakünn éltem, amikor fölhangzott a tudós Reuleaux 
elszava (1876): Ne olcsót és rosszat, hanem drágát, de jót! És az 
ipar új alapra helyezkedett. Tudomány szerkesztése, ízlés idomítása 
az ipart ujjászülé. Az alapos, biztos, körültekintő, tárgyilagos né-
met tudás alkotásai a romboló új fegyverek, a lég s a tenger tö-
kéletesült támadó szerszámai. A német tudomány munkásságát nem 
zavarta meg nyegle ernyedtség, nem akasztotta meg renyhe ledér-
ség, nem rontotta meg élvsóvár könnyűvérűség. 

A német tudomány vetett. A német nemzet arat. A német 
fajt csak az ellenség nyomása egyesítette széthúzó törzsekből, kii-
lönködő tartományokból tömör, egységes nemzettestté. A támadás 
forrasztó hatásának gyümölcse ez a kötelességtudó, milliók lelkületéből 
egybeforrott, a munka csodáit, a vagyon temérdekségét termelő han-
gyaállam: a sokféleséget, a tagoltságot, a révedezést, álmatagságot 
fölváltó valóságidomító létrekelésnek történeti látványossága! És 
most velünk kezet fogott ez az ifjú erőtől duzzadó hatalom. Athén 
és Spárta ha egyesül vala, Görögország sorsa máskép fordul. Ez 
a keltő egyesült szövetségünkben. A kedvesség, a kellem, a köny-
nyedség, a n.űértés bécsi bájos Athénje, a szigor, a fegyelem, az 
erő berlini munkás Spártája egyesült s mindkettő tudománya össze-
fogott. A germán a fanyarabb, agyarasabb, mi vagyunk a lágyabb, 
simulékonyabb. Egymást kiegészíti a szövetség két ága. Minden ve-
széllyel szemben helytáll örök frigyünk. 

Akkor volt veszélyben a germán, amikor békés veszedelem-
ben nekiindult, hogy elfranciásodik, elhitetleniil, elfajzik. Idegen 
ruhát szabatott, idegen modort mímelt, idegen színművektől, hatá-
soktól purhásodott, odvasodott erkölcsének tölgyfája. Vándorolt, uta-
zott, minden emberit meg akart ismerni, érteni, nyelvének kertjébe 
gjdijteni. Világpolgári álmokat szőtt. Most, hogy az idegennel sza-
kítania kellett, önmagát megtalálja, magára eszmél, önmagát becsüli 
lángoló érzéssel. 

Tanulunk tőle, szövetségesünktől, kettőt tanulunk. Megtanuljuk 
az egyes alárendelődését a köz alá. Megértjük: mi az egyes? Röpke 
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porszem, amely a napsütötte sávon átlebegve, pillanatokra láthatóvá 
válik. Megtanuljuk a munka becsülését. Aki dolgozik, becsülésre 
méltó. Aki odaadón szorgoskodik föladata körül, többre értékelve a 
föladatot a haszonnál, amelyet hajt, az elismerésnél, amelyet szerez, 
az a német erkölcsöt fölszívta lelkébe. 

Ez az erkölcs forrása annak, hogy mentül tovább folyik a 
háború, annál áldozatkészebb az egyes, annál szívósabb, elszántabb 
a nemzet. Mindent odaád. Szégyelli, ha még vert aranya van, szé-
gyell szokott módon jóllakni húsételen. Mindent odaád: aratást, 
aranyat, apát, magzatot. 

Növekedett szemléletesen, szédületesen nemzeti vagyona. A 
kürtők országa lett belőle, a fekete gyémántok birodalma, ahol 
messze részekon szénsalak borult a zöld pázsit helyére. De ez a 
szénsalak milliárdtermő hajtóerővé vált hőnek hírmondója, amely a 
kürtők országát még fegyverzeténél is hatalmasabbá teszi. A kürtők 
urai pedig szórják tőkéiket, nem adóletagadásban fondorkodnak, 
hanem milliós nyereségről mondanak le az állam és az állam köz-
javán munkáló munkáskezek javára. 

Hatalmasan nyilvánul meg a germán közlélek, mióta a szín-
telen világpolgári álmodozásból fölserkent. Fölserkentette a kaján, 
mérges lehelletű angol kufárlélek szemforgató, kenetes gazsága. 
Fölébredett a germán, szétüt könyökével, mint Toldi mentéjének 
buzogányos ujjával. Megtanulja a világ, mi a német s ha a háború 
lezajlott, megértik ellenségei is nagyságát. 

Ha leapad a megáradt folyó, amelynek árja eltépett gátat és 
elhordott hidat, újból hídverés kerül sorra. Ha a halál őrjöngése 
betellett, elül a gyűlölet árja s a hídverő munka újra megindul 
parttól partig, néptől népig. 

Sok virága volt az önámító, csali békének, mert a béke még 
akkor is virágot fakaszt, ha csak képmutató és színleges is. Sok 
virága nyílt a hosszú álbékének, fehér liliom is, festett mocsár-
virág is. 

Volt, ami szép volt a külföldön, volt, amit szépnek tartott az 
ízlésében megromlott idő. 

Anglia ködének ábrándos úriszékei, férfiasnak tartott, majmolt 
sokféle játéka, fővárosának rengetegsége, vagyonának mérhetetlen 
volta. A népuralom tetszetős, példásnak tartott formái mögött gon-
dosan elrejtőzött nagyúri párturalma, a földkör minden övét felölelő 



108 

birodalom fékentartása a fehér faj fölényével, megfelelő haderő nél-
kül ; az úszó várak félelmesnek hitt hajóhada. Páris kéklő, enyhe 
rózsaszínbe játszó, ezüstfényű tavaszi ege, finomult pallérozottsága, 
szellemes népnek sziporkás szellemű központja. Formateremtő ge-
nieje, a könnyű szárnyú lepkékre, vándormadarakra ellen nem áll-
ható vonzást gyakorló játszi csillogása, amely mint a világító torony 
fénytükrözése, mindent magához gyűjt, ami szárnyas és lebegő, 
könnyű és ledér. A délvidék azúrpartja, tél derekán odamenekül ők 
tavaszi varázsa, ahol az elvadult szenvedély mégsem látta a napot, 
csak a zöld posztón guruló aran}rat. Itália, a művészet kincses le-
téteményese, ahol a jelen szennyétől, zsivajától elfordulni tudó lélek 
a múlt művészetének keiméliáihoz menekül, a múltjukból élő Velon-
céknek hordva az idegenzarándoklás kincses adóját. 

Oh, mi távol esik mindez ma tőlünk! 
Mi lesz ebből a hibáiban is ragyogó, lidércfényű világból ? 

Belit-e a nagy változás, a jobbnak, az erkölcsnek uralma, vagy 
marad-e minden, ami volt? Hisz a gyökérből, ha letarolva újra ki-
hajt, csak az burjánzik növevénynek újból, amit levágtak a szárról. 
Újból lesz-e Anglia a földkör versenybíró kufárja, Páris a földkör 
versenyen kívül álló paráznája, Itália a szépet áhító, vagy kultuszát 
szenvelgő földkörtaposók zarándokló tája ? 

Mi lesz, mi nem, ki tudná megjósolni ? 
Csak egyet tudunk, hogy a mi szövetségünkön teljesül az 

ige: szerzék nekik béke szövetségét, örök szövetség lészen köztük. 
Szövetségünk győzelmesen kerül ki a nagy fölfordulásból. Az a 
kézszorítás, amelyet királyunk a németek uralkodójával váltott, állandó 
egyiivétartozás jelképe. Dicső szövetségesünkre tekintve, az ő feje-
delmének minapi szavait ismételjük: Alázattal eltelve vallom egész 
német népemmel: eddig segített az Isten. Az ő kegyelme segítse 
tovább is az egy lélekkel és áldozatossággal tántorodatlan összefogó 
nemzetet, hogy salaktól tisztulva, megszilárdulva a nehéz látogatás 
borús napjain, érje meg a béke napsütéses derűjét, haladjon uj, 
erőtől duzzadó hatalommal gondviselésjelölte pályáján6. 

És a szövetséges uralkodó emez imájára mondjuk egy lélekkel: 
Amen, úgy legyen! 

* * 
* 

1 Ezekiel 37, 26. — 2 Zsoltár 120, 6. 7. — 3 Trubetzkoj herceg. — Écha r. 39a Buber 
— 3 Helferich 1915. VIII. 20. — • 1915. XI. 21. 
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Mert ha háború talál támadni, ellenségeinkhez adják magukat 
és elmennek az országból1. Amitől a Fáraó félt, az volt ellensé-
geink reménye: ha háború talál támadni, ellenségeinkhez adják ma-
gukat az idegenajkú fajok és elmennek az országból, elszakadnak 
tőle, vagy a régi írástudók mélyebbrelátó értelmezése szerint: az 
államalkotó nemzetnek kell elmennie. Kiszorul az országból a szál-
lásadó vezérfaj. 

Támadóink reménye nem teljesült. Csalatkoztak. Vitézül állják 
helyüket nemzetiségeink. Ha volt a monarkiának, mint ahogy híre 
járt, gaz izgatás elkábította törzse, amelynek soraiban árulás esett, 
válság nem lett abból sem, de megismertette az uralkodóházzal a 
hűséges, kipróbált lelkeket, a trón hűséges, kipróbált védelmezőit. 
Nem a csehek gőgös nagyurai lesznek már az udvar bizodalmának 
letéteményesei. Elvágják útját a sólyomról elnevezett hazaáruló so-
kol-társulásoknak, amiket eddig ellenünk vsló mementónak megtűr-
tek. Nem lesz Császlau többet ütőkártya ellenünk. 

Király s nemzet bizodalma méltán fordul a soknyelvű, de egy-
érzésű tömeg felé. Nem történelmi nevek, nem főúri bandériumok, 
nem nemesi fölkelők mentették meg a hazát, hanem a nyüzsgő-
mozgó tömeg, a névtelenek százezrei, akik a halál szérűjén verej-
tékeznek, ha kell, el is véreznek. Nem sujtásos mente, nem kaca-
gány és drágaköves, de rozsdás, idejét mult fringia menti meg a 
trónt s hazát. Megmenti a hazát a szervező, éles látású, villám-
dőntésű vezérlet, megmenti a szervezett, fegyelmes, elszánt tömeg, 
a fegyverre kelt nép. Az egész nép a nemzet fegyverháza, a 
mi eleven vértünk. Tűr, szenved, sanyarog. Feledi az otthon 
meleg kényelmét, puha nyoszolyáját, hever kemény sziklaván-
koson, puszta göröngyön, nyirkos fenéken. Tűr, szenved, sa-
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nyarog, de nem feledi a hazát, pedig prttJ p-i^n nanbor p-ana p-r^a 
az apród, a közember törődik a háborúban, a tömeg küzd, de a vezé-
reké a győzelem'3. 

Az egybesereglő népek tömege3, ahogy a próféta nevezi, az 
uj csaták hőse. A tömeg a hős. A vezér szervez, számít, tervez, 
határoz, parancsol — de a hős, aki helytáll, aki dönt: a tömeg. 
Az a tömeg, aki a béke munkáját végzi tárnában, műhelyházban, 
vásárban, írószobában, szántón, szőllőben. Meglepődve látjuk, mi-
csoda hősiesség rejlik benne, minő nagyság lakik vérében. 

A névtelen tömeg, amely ölében rejti a hősiesség élotrekelé-
sét, a haza hívó szavára megmozdult, most először mozdult meg 
teljes egészében. A közakarat fölszívja az egyes akaratát, egyéni 
voltát: magával ragadja az egyest és akarását. Elfeledteti a félel-
met, kiegyenlíti a jellemek sokféleségét. Csak egy marad: a tömeg 
ösztöne: rajta, előre! És az otthonrekedteket meglepi az uj éle-
mény: a tömeg átváltódása hősök táborává. Elmerül az egyes a 
szürke közösségben, amely átveszi, felöleli, elrejti, hordja, magával 
ragadja. 0 az, a hullámzó, a hömpölygő, a hadverő, halálrejtő s 
halálfelejtő, a hős tömeg. A tömegé a dicsőség, nem osztályé, 
nem nemzetségé, hanem a tömegé, a nemzeté. A népé a dicsőség, 
amely trónért-hazáért síkraszállott. A Kárpát lábjánál, az Isonzo 
partján nem a csillogó címerek állították meg a betörő ellent. Az 
őserő nem az ősök ereje: a szürke tömeg, az minden erő ősforrása, 
őse. Nem penészlepte armális a döntő, hanem a tervező vezér, 
a szervező tiszt, a vérező közember. A történelmi nevek jobbára 
a történeté, a múlté, a régmúlté. A jelen s a jövő az uj neveké, 
uj ősöké, akik hadban-békében, iparban, műalkotásban, kereskedés-
ben, irodalomban, tudományban és most a harcmezőn nagyot te-
remtenek, akik nem a múlton élődnek, hanem a jövőt formálják, 
akik nem ódon nemzetségfák elágazásai, hanem a nép őstalajának 
erős fájú hajtásai. 

A kiváltság kora lejár, a kiválóság kora dereng. Háborúban, 
békében a tömeg a hős, fegyver hőse, munka hőse. 

A harc és béke robotját mezőn, bányában, üllő mellett, író-
polcnál, tarack mellett, gépfegyvernél viselő tömeg hahotája kiséri 
az uj Zrinyiász hazajáró lelkeit, akik milliók vérével kiváltságaikait 
akarják védelmeztetni. — Yérzünk a királyért, a monarkiáért, 
de nem az oligarkiáért. Megtanultuk, hogy a büszke ypszilon ép 
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ugy ismeretlent jelent az egyenletben, mint a szerény iksz. Nem a 
betű az érték, hanem ami a megfejtés során az ismeretlen helyébe 
lép. Embere válogatja, nem Őse! 

Nagy átalakító hatás a háború. Szemben a béke nyomasztó 
egyhangúságával, izzasztó taposómalmával, lihegő kenyérharcávai, 
merő önzésével, a háború tele van erkölcsi erők megfeszülésével, 
nagy színpadias hatásokkal, kalandos, képzeletreható helyzetekkel. 
Elevenedik az élet üteme, a hadi fölvonulás, búcsú és indulás, öreg-
betűs hírek — mindmegannyi ébresztő, feszítő, izgató hatás, he-
vítőszer. Változatos jelenetei, izgalmai oltják a szomjat, a drámai, 
a megkapó, a jelképes, az eszményi mozzanatok, szomját. Érdekfe-
szítő, fönnszárnyaló, csodaváró a háború. A közszavatosság, önfel-
áldozás, vitézség, harci izgalmak nag}7szerű túlfeszítése visz a győ-
zelem útjára, 

Elül, elhal bennünk a hideg, földi érzés, idegesség, közön}7, 
részvevés hiánya. Megtanulunk áldozni az egész vérző, szenvedő 
hazáért; megtanulunk áldozni még akkor is, ha a régi kivált-
ságosok azt képzelik, hogy érettük, az állam dédelgetett védencei-
ért ontják vérüket a haza harcedzett védelmezői. Meggyógyul a 
háborúban az az ideges hitván}7ság, amely ma a jó hírre ujjong, 
holnap a rossz fordulatra kishitűen jajong. Amiként a háborúban a 
rejlő aknák fölrobbannak, azonkép a szívek mél}7én rejlő tüzek is 
föllobbannak. Mint ahogy a földindulás mindent megrándít, megráz, 
úgy ráz föl a háború mindent: népek lelkét, fajok ösztönét, nem-
zetek érzését — közérzést, közszellemet, közlelkesülést. És a mi 
világrengésünk mindezt fokozva cselekszi. 

Megindult fegyveres sokaságok, soha nem látott tömegek nép-
vándorlása, megindult nyomában a fölrázott társadalom körén a 
hadsegítés kísérő, réstakaró, ezerkezű műve. Ámulatba ejtett elre-
teszelt rétegek, eg}7más bajában részetlen rajok, egymástól idegen 
fajok összefogása, összeférése egycélú, nem restülő munkájában a 
hegesztő szeretetnek, sebkötöző irgalomnak. Akkor elejében önként 
érteték, hogy nem hivalkodott senki örökölt vérrel, mert csak a ha-
záért kiömlő véré a dicsőség. Akkor úg}7 indult a mozgalmak iránya, 
hogy a háború közfeladat, amely békés közszellemet teremt, hogy 
az istápoló közigyekvés létrehívja a békítő közlelket. Az enyhítő, 
segél}7osztó nemes versen}7 mélyíti a köz értékének megértését. 
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Akkor úgy tetszett, hogy a háború az egyén ellenérzéseinek, elő-
ítéleteinek leghatályosabb legyűrése. 

Szerzés és élvezés volt a béke jelszava. Minő egyszerűek vol-
tunk még csak félszáz éve is! Anyáink takarékosak, mi szerények, 
igénytelenek. De a tartós béke meghozta a túlzást követelésben, 
költekezésben, igényben, be nem elégülésben. A hosszú béke ideje 
falánk volt, céda volt és őrjöngőn fönnhéjazó. Érzékiség, tisztáta-
lanság, gúny és ridegség maró lúgja járta. Kelletlen volt a hit, le-
fokozott, árkelet-vesztett fogalom, gúnynév volt a jámbor. A jót, az 
igazat, az őszintét, a tisztest, az érzés szűzi érzékenységét sárba 
taposták: ösztön és divat hajszolta a loholó társadalmat az életen át. 

De jött a háború, a nagy változás. Földúlja a háború a ke-
délyt, fölkavarja a leiket. Csendes, egykedvű emberekben hírszomj, 
vadság, gyűlölet, sóvárgás szenvedelmes kifakadásait kelti. Forr-
pontra hevíti a kebel hőmérsékletét. Csupa szokatlan mozgalmasság, 
nemszünetelő feszült várakozás a háború. A szürke kis embereket 
szünettelen rengeteg összeütközés elé dobja, nyárspolgárias jelle-
meket a halál hancsíkjára állít, élemények sokadalmát sűríti össze. 
Messze elmarad mögötte a béke minden lassú esélye. 

A békének még lázálma is csupa higgadt gondolatjárás a há-
ború valóságaihoz fogva. És mégis olyik kortárs nem érzi az 
idők nagyságát. A silány lelkek, mikor a föld reng és világok rob-
banva dőlnek halomra — hamar kéményüket nézik, ott van-e még 
sértetlen a tető gerincén ? Maradt bizony másfelé is elég bókeidő-
beli kicsinyesség, amelynek esemény most is: mit eszünk, mit ve-
szünk, reánk mit veszünk, a mulatással hogy leszünk ? A gondta-
lan élet űzi-bogozza a hitvány dolgokat, pedig ami hitványát és 
fölöst a háború elszunnyasztott, annak nem kellene ujfönl föléb-
redni. A háború elcsitította nagyhangú szavalás, kérkedő kicsinyes 
sérelemfitogtatás bár ne kelnének föl újra az országban s az ország 
házában. Feltűnési viszketegből, a hírszállító verseny sarkantyújától 
ösztökélve kis kaliberű emberek a nagy világ elé dobják, mit csend-
ben kell vala a mozgalmas időkben és itthon elintéznünk. A szóvirág 
kényuralmát beszüntette az idők komolysága: no hagyjuk ujfönt fö-
lülkerekedni! Nem gyarapítják a közjót, akik mint az éneklő gép 
rovátkaszelt korongja, folyton-folyvást, unton-untig azt az egy dal-
lamot kürtölik, amelyet beléjök karcolt a fölvevű tű hegye. Nem 
éneklő, szavaló hazafiság kell, hanem csendes, türelemben s tűrés-
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ben, szorgosságban és pontosságban végzett komoly munka. A 
szavaló lelkesedés ünneplő ruha, de most a munkás mindennapló 
zubbonya van soron. Sajnos, már feltünedeznek jelei, hogy a ki-
csinyességek, visszataszító túlzások, szegényes érdekek, torzsalkodó 
versenyek kora meg akar ismétlődni, az a kor, amelyben a közcél 
fölé kerül a pártcél, az igazság fölé a pártfegyelem, a közérdek 
fölé a pártérdek, a parlament fölé a Parkklub, a köz java fölé a 
párt java, eszmék harca fölé közéleti szatócsok szánalmas tüleke-
dése. Férfias fejtegetések eszmeváltó harci zaját se a foghíjjas de-
magógok visítása, se a téliálmos történelmi őslények kunkogása, se 
a türelmetlenség méregizzadó varangyainak brekegése ne nyomja 
el. Vajon lesz-e erőnk a közélet élő vizéről a fertőbe való varan-
gyokat elűzni V 

Pusztít a háború: nyomor és sanyarúság, bánat és gyász, 
enyészet és halál jár nyomában. De teremt is, értékeket teremt, a 
melyek a béke kiélt szántójából nem sarjadnak, de a háború vér-
áztatott, telekes talajából dús pompában kelnek. 

Nagy erények anyja a háború válsága és veszélye: világra 
jön hűség, áldozékonyság, kezdeményes bátorság és fegyelmes alá-
rendelődés, néma engedelmesség és szózatos, hajrás roham, tűrő 
szenvedés és tevékeny segítés, férfias elszántság és gyermeteg bizalom. 

Mint az alvó bábból a hímporos, napsugárban játszó pillangó, 
úgy kelt a szunnyadó közöny fásulásából az ég sugarában játszó 
hit, a szívnek égi röpte, amelynek könnyű a küzdés, harc, tűrés, 
szenvedés, amelyből ki nem vesz soha remény és bizalom. Győ-
zünk és emlékezetes lesz győzelmünk, nemcsak mert leverjük elle-
neinket, hanem mert a vészes küzdés megujhasztja hitünket, mert 
megtanulunk sziklaszirt rendületlenségével bízni a Gondviselésben, 
hazavágyódni Istenhez. 

És a zsoltáros költő lelkének honvágya Istenéhez soha úgy 
meg nem rezegtette lelkünk húrjait, mint a mostani hangulatokban4: 

Mint anyaszarvas ér vizéhez, lelkem úgy eped Feléd! 
Szomjúhozza lelkem Istent: élő Istenem, 
Mikor érek Hozzád, látni színedet? 
Nappal-éjjel étkem könnyeim valának, 
Nap-nap után mert szólának: hol van Istened tehát? 
Lelkem forr bensőmben emlékeeve rája, 
Mint tolongtam, Istenem házához hogy zarándokoltam 
Hangos ujjongással, hálaadással, ünneplő tömeggel. 

8 
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A harcos, a győzelmes tömeg Min pen ünneplő tömeggé válik, 
az a tömeg, amely a vész borzalmas óráin bizakodva szólt a zsol-
tárral : 

Miért volnál gornyadt, lelkem, mért zajongnál hennem? 
Istened reméld, mert még dicsérjük őt, 
Színének segélyét. 

Amen. 

* * 
* 

1 M. II. 1, 10. — 2 Szifré II, 306 és párhuzamos helyek. — 3 Ezekiel 29, 7. — 4 Zsolt. 
46, 2—6. 
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imádni templomodba Tégedet, 
Veled lakozni lelkem ég, eped. 
S lakodba lépve félelem között, 
Hozzád könyörg, keserg az üldözött. 
Őrizz utunkban, mert az ellenek, 
Ha elhagysz, hálójukba ejtenek. 

Büntesd a bűnt, hadd vesszen magva kii. 
S örvendjenek szentséged népei! 
Lesz győző ünnep, lészen nekik, 
Reményük üdvözülve bételik, 
Hiszen Te mint paizzsal béfeded, 
Áldásiddal tetézed népedet! 

Aldásiddal tetézd a népet és hazáját, a királyt és házát, had-
seregét és szövetségeseit. Vitézeink, akik dermesztő télben, merev 
fagyban, jegező vízben, mászhatatlan jégsíkon, feneketlen hóban 
kőkeményre edződnek, ellenállnak télnek, meg nem eziinő ellensé-
ges támadásnak: légy velük a nappal nehéz harcaiban s a végtelen 
téli éjszakákon, amikor erdőbontó szelek tépik a bércek élő üstökét. 
Légy velük Wolhynia mocsarai, a Balkán sziklái, Görz karszt-
szirtjei, Tirol dolomitjainak jégmezői, Karintia havasai táján. Segíts 
meg bennünket, segíts meg e sorsdöntő napokban, mikor ozmán 
szövetségesünk megalázta Anglia hadait, azt az Angliát, amelyről 
szól a zsoltár igéje: 

A bősz kaján mind hulljon szerteszét, 
Kevély a szívük, leikök éjsötét, 
Torkuk nyílt sírgödör, a sima ajk 
Galádot fondorol s végére hajt. 
Hajtsd, űzd el őket most Te oh nagy Úc, 
Maradjanak világgyalázatul1! 

Amen. 

* * 
* 

far 
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Makaccsá lett a fáraó szíve2 — látta, érezte, hogy a Mózes 
pálcájával vívott párbajban csapás éri csapás után, de azért mind-
jobban belemerevedett kényúri terveibe. Az idegenek elnyomásáról 
lemondani nem tudott, mind nyakasabb, keményebb, dacosan helyt-
állóbb lett. Háromszor is elmondja róla az írás e héten: makaccsá 
lett a fáraó szíve. 

Épen mint a londoni kolomposoké. Csapás csapás után éri 
őket. Belgium, Franciaország, Lengyelország, Ktesiphon, Szerbia 
és Macedónia, végül a tengerszorosok veresége: minden vereség az 
ő vereségük. Akármelyik vele társult hatalom katonái futamodtak is-
meg, mindig a vezérhatalomé, az angolé a veszteség. Az ő veszte-
sége minden elsülyesztett szövetséges hajó épúgy, mint minden 
Londont érő bomba, mint a zászlaja alá nem tóduló milliónyi pol-
gár, húzódozó ír hazafi; az ő veresége a kényszersorozás kétség-
beesett eszköze, gyengeségének ez a szégyenes beismerése. Méĝ  
ezideig áltatja magát. Mentől jobban megszorul, annál megátalko-
dottabb, annál konokabb, csökönyösebb. Épen mint a fáraó. Nem 
törte még meg a sikertelenség, az ismétlődő vereség magát meg-
kötő, semmire sem hajtó akaratosságát. Nem akar békülni. Még 
mindig azt hiszi: angol lesz a világ! Nem akar békülni. De ez az. 
a makacs nemakarás, amelynek nyögés a vége. 

A kis népekért szállott síkra. Ez volt szonteskedő ürügye. 
Talán az írekért, akiknek szabadságszerető O'Cönnelljei méltpn 
mondhatták a prófétával a brit urakról: Kik bőrünket tépik le és 
húsunkat csontjainkról, akik falják népünk testét, bőrét nyúzzák le 
róla, csontjait összetörik, darabolják, mint a szeletet a fazékba, mint 
a húst az üstbe3. Hiába panaszolkodik az ír nép. Bőröm lefeke-
téllik rólam és csontom ég a hévtől4, bőröm sötétlik, mint a korom-
lepte tűzhely az éhség forróságitól5. Nem írekért, nem belgákért,, 
csak csupán önmagáért fogott fegyvert: a gyarmatok gyapjáért, 
gyapotjáért, gyöngyéért, gyémántjáért, gyümölcséért, gyógyfüvéért, 
gyömbérje, borsa s egyéb füszerszámjáért. Csak önmagáért harcol 
az angol önösség, amely nem változik soha. Vajon váltja-e a sze-
recsen bőrét, a párduc tarkáló foltjait®? Csak egyben változott ez-
úttal. Nem nézhette ezúttal szigetpáholyából az érette folyó harcot. 
Ki kellett már állania magának is, az írás igéje szerint: irhát ir-
háért: mindenét, valamije van, odaadja életéért7. Először érzi saját 
nemzettestén, mi a háború: lerágja bőrének rétegeit a halál első-
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szülötte6: a háború! Régebbi győzelmeit s összes gyarmatait nem 
•oroszlánbőrön szerzé, hanem rókamálon. Ezért nem ütöttek rajta 
•évszázak óta be nem forró, könnyen be nem bőrödző sebet. 

Négy század látta növekedését. A 16 odikban elindult Nyu-
gatafrika s a távolabb kelet felé: a 17-edikben elhangyásodott 
Eszakamerikában; a 18-adik végén Ausztráliába kezd besziirere-
kedni, a 19-edik század elején Délafrikát szállja meg. Az impérium 
•ébredő eszméjét szolgálta gyarmatvilágának kongresszusa most30 éve9. 
A világméretű gyarmatbirtok a kereskedés és telepítés érvényesülő 
tere, a nemzetközi jelentőség legfőbb hatalmi tényezője, fölül nem 
mulhatónak tartott, mindenkivel éreztetett hatalomnak alapja. Kész-
séggel sietett a gyarmatvilág ezúttal az anyaország segítségére, 
hogy együtt győzzön vele. Együtt verettek, együtt veretnek le. 

Egész csillagrendszere a gyarmati bolygóknak kereng a brit 
nap körül. De a nap bűvös vonzóereje megtörik és központfutókká 
lesznek a bolygók. Fölszabadul négy világrész foglya. Nem lesz 
angol a világ! 

Az önmagát imádó vagyonnak, a mammonotheizmusnak gőgje 
kapatta el Angliát. Kaján, sorvasztó irigység szülte szövetségét a 
nagy szláv becstelenség vérengzésével, az szülte bűnös igyekvését, 
hogy újból föllovalja Párizst Berlin ellen, uszítsa a francia izgulást, 
pattogzást, ugrékonyságot a fontolva, de bizton haladó német ellen: 
ne előlgessen neki senki! Magáról azt hitte, hogy otthon marad 
szigete enyhében, páncélos tengeri szörnyei árnyában. De meg-
mászta Dover krétaszikláit a szárazföldi haduralom gondolata. To-
borzás helyett sorozás készül odaát is. Megrémült a németnek előz-
ködésétől: összeforrasztotta a támadó gyűrűt. Kecsegtetőn kedvező 
volt a bekerítő megrohanás, de nem vált be sem a véres porondon 
hadviselése, sem a nemzetközi cseles tárgyalások lovagjátékában 
reményeinek stratégiája. 

Volt idő, amikor ő őrizte a legbüszkébb hagyományokat, a 
mikor a szabadság hőseinek menedékhelye volt, teljesítve az írás 
igéjét: Ne add ki a rabot urának, aki hozzád menekül ura elől10. 
A hatalomüldözte újítót, rendőrnyomozta forradalmárt nem adta ki. 
Ma minden nemes hagyományát elárulja, beszennyezi, meggya-
lázza. Álmok után szalad; Nagybritannia a nagyobb Britannia csá-
szárié álmait kergeti. Ezért mondotta ki háborús végszavát a ki-
törőfélben levő háborúnak. A legerősebb versenytárs, a német ellen 
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szövetkezett. Bolygónk színdarabjában a cselszövő szerepét játszotta: 
az európai egyensúly színfalai közt. Ue Középenrópa kinőtt a szi-
getország gyámsága alól. A brittek bérelt szárazföldi francia-orosz: 
kardja nem tudta teljesíteni, amire zsoldja kötelezte. Az angol hadi-
vállalat balul ütött ki. Pedig ezúttal a bérlő maga is elhozta kato-
náit. Nem pusztán hadviseltető fél már, beállott hadviselő félnek 
zsoldosaival, fehér és színes, tarka vegyülékű angolaival. Pénzelt© 
a bérelt cinkostársakat, de vérzett maga is, vérzettek a polgári élet 
hajótöröttéiből toborzott zsoldosai. Máskép képzelte a hadak útját. 
Tele volt balga pénzgőggelr nyereségimádó iizér lélekkel. Lomhán, 
bizton hevert, mint pince ászkán a százesztendős átalag, mint dús 
aratás után faluvégen a kazlak sokasága. Ezüst golyóról, utolsónak 
gördülő milliárdjáról, kiéhező, kenyérért, gyapotért kapható ellen-
ségről regélt. Keserűn csalódott! 

Egy századra való undor fog el bennünket hazug kolompo-
sai láttára, kiknek ajkán a biblia, lelkében a pokol van. Megvetjük 
vezérlő embereit, akiknek elve: szárazon rabló, vízen kalóz, — 
postarabló kalóz, — politikában csaló. Előkelőség, egyenesség, 
nyíltság máza mögött rút valóságában kiütközött az a képtelen kal-
márszellem, amelynek a pusztulás is gyönyörűség, ha a romokból a 
haszon virága fakad. Édes apja a semleges, fegyverszállító, tengeren-
túli yankeenek!. Az még a régi Anglia volt, a Viktória Angliájának 
öröke, amely a konak vérfürdője után nem küldött követet a szerb 
udvarhoz. Az az Anglia, mely az orgyilkosok pajzsává alacsonyultr 

az már nem Viktóriának, de nem is a győzelomnek Angliája. 
A hatalomért küzd ezüst golyókkal, bérseregekkel, hamis zász-

lók alatt, semlegesek zsarolásával, a szabad görög állam lábbalta-
posásával. Nem bántja lelkiismeret aggálya, erkölcsi skrupulus. A 
skrupulus, a szúró, hegyes kövecske, neki csak a súlyrendszer pa-
rányi, elenyésző részecskéje, amely lelkifurdalást nem okoz. Nem 
bántotta skrupulus, mikor Edvárd király a háború magvát a ba-
rázda alá rejté és cselszövő utazásaival beboronálta. Nem bántotta 
skrupulus, mikor vad, színes bérenceit Európa csatatereire dobta,, 
elárulva a fehér faj vezérhatalmát, elsőszülöttségét. Elárulta, eladta 
a fehér faj fölényét, mert minden eladó a hármas királyságban. 
Minden eladó, mert Brittannia közkereseti társaság, amelynek ré-
szese, — hogy ne mondjuk: részvényese — mindössze huszonöt-
ezer uralkodó nemzetség. 
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Mikor fogyni kezdett az osztalék, mert a német versenytárs 
osztozni kezdett a nyereségen, uj társakat szerzett a közkereseti 
társaság, akik vérükkel védik egyedárús törekvéseit. Behálózta volt 
az egész földet, de a német ipar széttépte a hálót és a szipolyos 
pók megrettent rejtekében. Kereskedő részvénytársaság szerzette In-
diát is. A közkereseti társaság mindenütt ott volt. Szemesé a világ, 
igaz, de ma szemesség és szemfényvesztő hatalomhoz helytálló erő kell. 

Ezért az erőért dolgoztak követei mindenütt, ezért szólt a 
verbunkos otthon. Ütik, de hiába ütik már a lordok a verbunkos 
dobot. Már-már készek elrendelni a közsorozást. A közkereseti tár-
saság eddig fizetett, ha védelemre szorult. Hisszük, a nép, a pol-
gár, a munkás, közte az ír nép csak önmagáért hajlandó síkra 
szállani, nem a lordok állammá vedlett üzletéért. — A lordok 
államcégéről mondotta Byron, a költő: kezükben a világ sorsa 
egyik felibül rabszíj, másik felibül rászedés. Sikerül talán törvényt 
alkotni a sorozásról, mert Anglia népuralma is csak a papíron van 
meg. Valójában a korlátlan hatalmú, felelőtlen, mert pártja-födözte 
kormány uralkodik. A többség alkotta közvélemény kényuralma 
nyomasztóbb az egyesek kényuraságánál. Mostani háborúja a ma-
radi, az elmaradott, a történelmi fejlődés által túlszárnyalt s lehul-
lásig túlérett közéletnek küzdelme az őt megelőzött, túlszárnyalt, 
erkölcsileg és politikailag messze fölötte álló német közélet ellen. 

Ma még hazudozással, megtévesztéssel, ferdítéssel, ámítással 
leplezik vereségeiket, mint ahogy a semleges, de megszállásra meg-
alkudott belga állam védelmének hazugságával leplezték háborús 
kezdésüket. Háborús kalandjuk szégyenes végét dicső visszavonu-
lásnak nevezik. Utolsó izgató szerük a hazugság, pézsma a hal-
dokló, izgató beföcskendezés az elalélt lelkesedésnek. Pedig meg-
mondotta Lincoln: a nép egy részét lehet állandóan félrevezetni, 
egy ideig az egész népet is lehet félrevezetni: de az egész népet 
nem lehet állandóan félrevezetni. Nem lehet állandóan a hármas 
királyság népét sem félrevezetni. Megtudják már ott is, hogy ez a 
háború nem vállalat, hanem sorsdöntő mérkőzés. Anglia keverte a 
kártyát és azt hitte, hogy a külföldi háború vállalatával maga nem 
vállal kockázatot. Ujabb történelme folyamán mindig reá volt utalva 
valamelyik szárazföldi katonai hatalom hadi szövetségére. Igényei 
kielégítését hol az egyik, hol a másiknak árnyékában kereste, anél-
kül, hogy a régi barátainak hirtelen oserbenhagyása, váratlanul 
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más támaszték keresése skrupulózus aggályt támasztott volna a ne-
mes lordokban11. Ezúttal nem ismerték föl vezető emberei a koc-
kázat vészes mértékét. Azt hirdette Grey: csak kevéssel fogunk 
többet szenvedni, ha részt veszünk a háborúban, mintha csak nézői 
volnánk. 

Nap-nap után felelnek e lelketlenül léha megokolásra a vesz-
teséglajstromok. Hatszázezer angol bennszülött a kockázat áldozata 
már eddig is és — Anglia félti Szuezt. Pedig Szuezt még féltenie 
sem szabad. A régi írástudók találó képben jelölik meg a sérthe-
tetlenség, győzhetetlenség nimbusát. A Vörös-tengertől diadalmasan 
odábbvonuló őseinket semmiféle törzs a pusztában megtámadni nem 
merte. Ekkor megrohanta őket Amálek kóbor faja. Igaz, vissza-
verték, de a megnemtámadhatóság fénye oda volt. Azért az írás ezt 
úgy mondja el: Ne feledd el Amálek támadását, aki hideggé tett 
az úton12. A régiek képe: Forró víz van a kádban, senki sem mer 
bele nyúlni, mert fél forróságától. Előugrik Amálek, beleszökik a 
vízbe: látjátok, nem forrázott le! Nem lesz már a Keletnek vesze-
delmesen forró az angol. Az ütetlenség, megtámadhatatlanság le-
gendája, a hiteli rendíthetetlenség meséje, a vagyoni kinemmerülhe-
tetlenség regéje — minden szétfoszlik, mert az angol immár ütő-
erét, az angol Szuezt félti. 

Megmozdulnak arab törzsek, berberek, az egyptomi felláh, az 
indiai rája erre a hírre: még féltenie sem szabad a dreadnoughtok 
urának Szuezt! Nem szabad reszketnie. A vajúdó, vérzivataros idők 
kárhozata Angliát éri, megrendíti őt, aki a maga kufár, hidegvérű, 
számító nyugodtságával a minden népek vérontását kedvező üzleti 
alkalomnak tekintette. Immár guzsalyai megállanak, amint Frankhon 
selyemfonói vesztegelnek, Belgium hámorai a német iparnak ter-
melnek, Itália virágai elhervadnak, narancsai elrothadnak, vendég-
váró vidékei koldulnak. A cinkostárs Albion sülyed menthetetlenül. 
Hiába váltja hadvezéreit, váltogatja államférfiait. Beteljesül a köz-
kereseti társaság csődje, elapad osztaléka. A kalmár nép még nyel-
vében is kalmárkodó. A mult század nagy nyelvésze, nagy tanítóm13 

szerint, ki az emberi nyelvek jellemzésének legnagyobb mestere volt, 
az angol nyelv a nyelv minimuma, zenétlen, fénytelen, fakó, szatócs-
takarékosságú még hangjában, nyelvtani alakulásaiban is. 

Beteljesül Egyptom mai urán, amit huszonöt évszázadja a régi 
Egyptom uráról hirdetett a prófétának ma olvassuk igéje: Nádszál 
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támaszték vagy a benned bízóknak. Ha kezükbe fognak, összetörsz, 
felhasítod őket vállig, ha reád támaszkodnak, széthasadsz és meg-
roppan derekuk . . . Minden államoknál hitványabb lesz Egyptom, 
nem emelkedik többet a népek fölé. Kisebbé teszem, semhogy a 
népek fölött uralkodhatnék14. És a próféta igéje teljesül Egyptom 
uj urán. Nem lesz angol a világ. 

Amen. 

» Zsolt. 5. — 2 M. IJ. 7, 13. 8, 15. 9, 35. — 3 Mikeás 3, 2. 3. — * Jób 30, 30,— 6 Jer. Sir. 5, 10. 
— « Jer. 13, 23. — 7 Jób 2, 4. — 8 u . o. 18, 13. — 9 London 1887. — 19 M. V. 23, 16. — " 
Bismarck. — 12 M. V. 25, 18. Rasi és a Berliner megjelölte forrás. — 13 Steinthal. — 11 Ezek. 
29, 6. 15. 



O R O S Z O R S Z Á G II. 

Sabbat síró: diadalének, kettős diadalének szombatja köszönt 
ma bennünket: egyiket Mózes és népe zengi, mert tengerbe veszett 
a fáraó és hada, a másikat a fáklyalelkű Debóra és Bárák, a vil-
lámnevű vezér, régi hagyomány szerint férj és feleség, zengik, mert 
megverték a betörő Sisera-hadat. 

Mi újból orosz Sisera-hadak rohamait vertük vissza s verjük 
vissza északon, pedig lenn a világközi szorosnál szövetségesünk 
futásra kényszeríté a tenger gőgös urát. Kettős diadalének napja van! 
Tízhónapos fejetlen, szánalmas kaland dicstelen erőfeszítése közben el-
vérzett több százezernyi angol s francia, semmivé lett sok milliónyi 
érték, elmerült büszke hajóóriások hosszú sora és ki nem köszö-
rülhető csorba esett a jelenkor legfőbb hatalmi eszközén, az angol 
tekintély meg nem becsülhető erkölcsi tőkéjén. 

Az egyszeri perzsa király a tengerszorost ostorozta: szö-
vetségesünk az ostromlókat ostorozta vérserkentő, szíjat szabó 
ostorcsapással. — Meghátrált az ostromló. Kérdjük már az írás 
szavával: hova lett az ostromló bőszülete1? — Ma már csak a 
szökés sikerével dicsekszik. A gyarmati viaskodásokra nevelt, 
nagy háborúra nem termett műkedvelő vezérek kérkednek a dicső 
futással. Világraszóló, visszhangos esemény ez a futás. Es a futás 
napján elsülyedt a VII. Edvárd nevét viselő csatahajó is: elsülyedt, 
elnyelte a tenger, mint a fáraót s hadi szekereit, mint ez a háború, 
mint a Dardanellák Edvárd fondorlatait, hadi tervezéseit Lehat 
Edvárd néma sírlakába a walesi bárdok éneke : No halljad Eduárd! 
De most az egész angol nép énekévé vált. 

Fegyver csörög, haló hörög, 
A nap vértóba száll, 

Vérszagra gyűl az éji vad, 
Te tetted ezt király! 
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Levágva népünk ezrei 
Halomba mint kereszt, 

Hogy sírva tallóz, aki é l : 
Király, te tetted ezt! 

Hol a győzhetetlen brit armáda? Kérdjük Debóra énekével : 
miért lakozik a hajókon2? Hiszen a tenger minden partját meg-
szállta és szakadékaiba, szorosaiba települt3! Szánalmas kudarcáért 
a tenger tolózáránál (Szedd-il-bahr) diadalmas érzülettel adunk hálát 
és fölszáll a sóhaj keblünkből Debóra énekének végszavával: így 
vesszen minden ellenünk4! 

És a magunk kis ellenségének, Európa alamizsnaszedő kis 
fejedelmének, akit fölvertek vitézeink fekete hegyei mögül, határ-
hegyét megmásztuk, székfalnját elfoglaltuk és a fehér cár fekete-
hegyi helytartójának napja leáldozott. Nincs vigasztalója atyafiak 
olasz trónján, orosz trón árnyában, földönfutó szerb udvarnál. Más, 
nagyobb gond súlyosodik a fehér cár fokete lelkére: a szorosok 
vívásának csúfos kudarca széttépte, foszlánnyá zilálta álmait. Nem 
lesz már Byzane császárainak örököse a cár! 

Pedig ezért az álomért akarta megtörni a németet, ezért a ré-
vedezésért akarta fölnégyelni a monarkiát, felhizlalni, megnövelni 
ellene szerbet, bolgárt, crnagorcot. Felőle is kérdjük már: Hol az 
ostromló bőszülete? Minek északon az uj támadó roham, mikor 
csak a dac őrülete képzelheti, hogy megfordítja az eldőlt kockát,-
a végzetnek fordulását? Minek folytatni az orosznak a vérontást? 
Az irtó háború irtózatos gondolata az angolé. Tengeri hatalmának 
fönntartásáért vérzik, ha kell, uj haditörvénye szerint el is vérzik ! 
De a cár? Mi neki egy vesztett háborúval több? Kétszáz esztendő 
ötven háborúja közt csak tizenkettőben győzött és birodalma mégis 
mindig terjedt. Még a csúf japán kudarc után is gyarapodott. Miért 
harcol tovább ? 

Vérnyomok jelzik uralkodását, minden lépését. Koronázásán 
az ünneplő nép ezrei pusztultak el és azóta hóhérminiszterei több 
alattvalóját gyilkoltak le, mint a rémséges Iván poroszlói, hogy őt 
és zsarnok rendszerét megvédjék. Es most is hajtja a Kárpát mé-
szárszékére alattvalóit, pedig nem lehet már Bécsen át Byzancot 
elérni, sőt Bécset sem tudta elérni a sok milliós, számban minden 
elődjét messze fölüimúlt tömeg. 

Mikor belefáradt otthon a vérözönbe, az emberi méltóság meg-
vetésébe, az egyéni szabadság utolsó maradványainak letaposásába,. 



akkor elindította vérözönbe fulladni félvad, faggyúfaló fajzatainak 
millióit. Védjék meg azt a kormányzást, amelynek az orgyilkosság 
a közélet állandó háziszere, amelynek egyetlen híve a megvásárol-
ható tisztviselők kény úri hada s kormányzati szerszáma a bírói pa-
nasz nélkül orozva támadó számkivetés. 

Árulást nevelt, forralt ellenünk. Zavart kelesztett, lelketlenül 
uszított, életünkre tört, mert otthon a benső forrongás tűzhányó 
aknái fölött él a cár is, kormánya is, államrendszere is. Kifelé te-
reli az árnak folyamát. Bujtogat, áskálódik, gyújtogat külső orszá-
gokban. Évtizedek rosszakaró gonoszsága lázította ellenünk a déli 
szlávokat — mert Byzanc volt az orosznak ábrándja, lidérce, rög-
eszméjének sarkcsillaga. Most elvágta az angol futás a byzanci útat 
és ujjongó boldogság, a megmenekülés kéjes érzése tölt el ben-
nünket. 

Oroszország volt a világ egyptomi csapása. Kétszáz esztendős 
ez a veszedelem, az orosz átok rajtunk. De már föllélegzünk. El-
vágjuk a nyugattól, elrekesztjük a déli tengertői, elütjük sokat mar-
koló kezéről a Balkánt. 

Rejtett, szunnyadó, alvó erőnk felébredett. Csak harcban tudja 
meg az ember, mennyi erőfejtés telik tőle ! 

Gorcsakoff, akit a berlini kongresszus idejében sűrűn láttunk 
a követségi palota ablakában, gúnyosan mondotta: Ausztria nem 
állam, Ausztria csak kormány ! 

Most megtanulták az orosz vezetők s akik röviddel a háború 
előtt tőlünk hozzájuk készültek zarándokolni, hogy a monarkia nem 
puszta kormány, hanem életerős ikerállam. De mi is tanultunk. 
Tudjuk már, minő lomha az orosznak mérhetetlen ereje, tudjuk, 
hogy nem lesz többé az írás igéje szerint: íiüSöD mis5, az álladal-
mak parancsszavú ura. Eddig az volt. Miért ? Oroszország a kor-
láttalan uralkodói hatalom utolsó mentsvára. Csodálták, féltették, 
kímélték, talán iríg3relték is néha némelyek, akiknek a hatalmat 
már meg kell vala osztania a néppel. És az otthon korlátot nem 
ismerő hatalom idekint azt a képzelődést, látszatot keltette, mintha 
mindenhova elérne keze. Maga is azt hitte, hogy az álladalmak 
parancsszavú ura: nem nagyhatalom, hanem legnagyobb hatalom. 
Ezért a látszatért, képzelődésért tűrték, hogy felszívó csápjait min-
denfelé kinyújtsa s ami áldozatot elér, szabadon fojtogathassa, fel-
szívhassa. 
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Ezért ármánykodott mindenfelé. Már 1843-ban tudta Wesse-
lényi Miklós6, hogy Oroszország ármánya veszélyesebb fegyverénél. 
S még egy évvel előbb megírta Kossuth a nagyszláv tervekről: 
A szlávoknak orosz vezénylet alatt való tömörülése nem is képzel-
hető el anélkül, hogy a szabadság és előretörő polgárosodás gé-
niusa mindaddig búcsút ne vegyen Európától, amig ama rengeteg 
épület saját súlya alatt össze nem roskad7. 

Rengeteg épületté lett ötödfélszáz év alatt8 Oroszország. Ter-
jedt föltartózhatatlanul. Előnyomult, mint az előretolódó jégmező. 
Szétverte a tatárokat Asztrachan és a Krim felé és áttört az Urá-
lon. Nagy Péter megvetette lábát a Balti, a Fekete, a Kaspi tenger-
mellett. A tizenkilencedik században szédületesen növekedett: a 
Kaukázust, déli Szibériát, Turkesztánt, Mandzsúriát és nyugat felé 
Európa részeit szerezte meg. Nyugati hatások érvényesültek igaz-
gatásban, közlekedésben, iskolában, tudományban, művészetben. 

Haladt a benső fejlődés is, de a munka java részét idegen 
fajok végezték. Dánok építették a távírókat, angolok a vasútakat, 
lengyelek és zsidók teremtették a kereskedelmet, belgák és franciák 
pénzelték a bányákat, gyárakat, gőzhajóépítőket. A tengerészet mat-
rózai finnek, a hadvezérek, miniszterek, egyetemi oktatók, tudósok 
jobbára németek*. Es mindennek ellenére erőre kapott a népies 
nyugatgyűlölés, a nemzeti érzület pedig tetőzött a nagyszláv rajon-
gásban. 

Minden idegen náluk, miaden kölcsönzés, utánzás, csak ez a 
rajongás a bennszülött és vele bennszülött a cári hatalom és a 
nyomában viruló vesztegetés, zsarolás, romlottság. Hiszen a minap 
nyilt ülésen szavazott meg Moszkva nagy összeget a vasutasok 
megvesztegetésére, hogy ne akadályozzák meg a főváros élelme-
zését. Méltán mondotta ezért minap a leköszönt igazságügyminisz-
ter6: Az orosz államhatalom baja agybénulás, szerencséje, hogy az 
orosz forradalom baja nehézkór, amelyből csak néha ébred föl. Mi 
az orosz államforma? Kényuralom, amelyet időszakos cárgyilkolás 
enyhít10. Olykor alattvalók, olykor házának népe, palotájának osz-
tályosai, hatalmának várományosai oltják ki életét. De amíg él a 
minden oroszok cárja, addig irtja alattvalóit, hajtja vészbe, mészár-

*II. Sándor cár uralkodásának vége felé a németek Oroszország lakosságának l l°/o-a voltak, 
de a közigazgatás alkalmazottainak 32. a vasúti minisztériumnak 39, a legfőbb csapatparancsnok-
ságoknak 41, a hadügyminisztériumnak 46, a külügyminisztériumnak 57, a pósta s távirószolgál-
latnak 62°/o-a volt német. 



székre őket. Cézári őrülete, amellyel ősi soron van telve, lángba 
borította a világot, mint Nero cézári őrjöngése Rómát, De a tűz 
nem a világot fogja megemészteni, hanem a gj-újtogató cárt, aki-
nek jogara vérig sebzette százféle vérből szakadt alattvalóit: finnt, 
ukránt, lengyelt, germánt, lettet, tatárt, kirgizt, Kaukázus hegyla-
kóját. Bitorolt hatalom a fehér cár hatalma. Közeleg a leszámolás, 
az összeomlás. A hatalma külső polcáról lelökött cár otthon is le-
szállott a polcról. A képzelődés ködéből a rideg valóság fagyos, 
átlátszó légkörébe száll le. A vereség zajától fölébred az orosz 
álombolygó, alvajáró nép és akkor jaj a cárnak ! 

Nem segít rajta sem birtok fölaprózása, sem a szesz tilalma, 
sem a fekete százak pogromrendezése. 

A lengyel tartományokat már nem sújtják a cári pogromok. 
Ki hitte volna, hogy az oroszlengyelországi kérdés nem úgy oldó-
dik meg, hogy a zsidók vándorolnak ki, hanem a cár hagyja el 
Varsót ? Bizony a valóság a legmerészebb költő! 

Ukránok, finnek, zsidók és még egy sereg más törzs kínos 
elnyomatás nyűge alatt nyögnek. Leírhatatlan és iszonyú, amit a 
cár saját alattvalóival mivel. Máshol is esik tévedés, de legalább a 
törvény alakiságai sértetlenek : bíró ítél, ha téved is, ha megtévesz-
tik is. De hol van a rövid úton, kihallgatatlan elrendelt számkive-
tésnek, ólombányába való száműzetésnek példája? Es mint saját 
népét, úgy hurcoltatja Szibériába a javára munkált idegen telepü-
lőket, az idegen területről elrabolt túszokat és a keze közé jutott 
hadifoglyokat. Le nem írható nyomorúság, feneketlen galádság, hal-
latlan kínszenvedés kíséri útjukon és ha elvétve egy-egy élve haza-
tér, nem hallomásvalló tanúja, hanem látomásvalló részese a rém-
ségeknek, hajmeresztő leírásokat olvasunk az orosz poklokról. Ön-
kéntelen ajkunkra száll ilyenkor a régi imádság: Testvéreink, akik 
szorultságban, hadifogságban sínlődnek, forduljon feléjük Isten ir-
galma, vezesse őket szorongásból tág térre, sötétségből világos-
ságra, rabságból megváltásra ! 

Nem új a világ. Minden volt már máskor is. Nincs semmi uj 
a nap alatt. Csak egy uj van : hogy nem pusztán háborúra szövet-
keznek, hanem a béke ellen szövetkezik a hatalmi gőg és a nem-
zeti dötyf. Nem mernek a békének szemébe nézni. Hiszen a bé-
kére otthon a szégyen, a leszámolás, az elámított népek föleszmé-
lése, a vezetők bukása •— bűnhődése következik. 
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Máris csendes latolgatás lépett a nagy loholás helyébe, mikor 
egymástól sürgetik a támogatást, egymásra tolják a fuldokló men-
tését. Lazul a kötelék, lassúdik, lomhul a bajtársi kéz mozdulása, 
lanyhul az összetartás, lappad a dagadó, kongó szólamár, lohad a 
lobogó lelkesedés. Lesz béke, lesz európai uj egyensúly, de ele-
nyészik angol túlsúly, orosz túlerő babonája. 

A visszavert s otthon forrongó Oroszország cárja felől pedig 
a próféta gúnydalával szólunk majd : 

Mi lett a sarcoló vége, mi a vége a kényúrnak? Eltörte az 
Űr a galádok pálcáját, kényurak jogarát. Hogy hullottál le az ég-
ről, hajnal-fia csillag ! — Ez-e a földet megrázó, álladalmakat meg-
rendítő ember? Ez tette pusztává a föld kerekségét, ez rombolta 
le városait és foglyait ki nem engedé, hogy hazatérjenek11? 

És az egyesült hatalmakról szól az ige: 
Pókhálójukból nem lészen ruha, tettükből nem lészen védő 

takaró: tetteik balvégzet tettei, kezükön erőszak cselekvése, lábuk 
a gonoszság felé fut, siet ártatlan vért ontani. Gondolataik balvég-
zet gondolatai, rontás és romlás van ösvényükön. A békesség útját 
nem ismerik, nincs pályájukon igazság, nyomaikat elferdítve irá-
nyítják, aki követi, nem ismeri a békét12. 

Amen. 
i 

* * 
* 

a Éz. 51, 13. — 2 Bírák 5, 17 — 2 U. o. — * U. o. 31. — 5 Éz. 47, 5. — 6 Szózat — 2 P. Hírlap 
1842. — « 1470 óta. — 9 Scseglovitov. — 10 C'est notre constitution : le despotisme tempéré par 

— 'i ÉÏ. 1 4 , 4 - 1 7 . — 12 U. O. 59, 6. 



F R A N C I A O R S Z Á G . 

És fékvesztett fajtalansága fertőzetessé tette a földet1. Mióta 
történetet ír az emberi nem, soha e sújtó ítéletet nem érdemelte 
város úgy, mint a franciák fővárosa. Mintha csak róla szólana a 
próféta korholó fölkiáltása: A parázna! Sok a paráznasága! Bájos, 
kecses, bővelkedik bűbájosságban. Népeket csábít el paráznasága, 
nemzeteket igéz meg bűvös-bájos volta. íme ellened szállok Én, 
szól a seregek Ura és uszályodat orcádra borítom: megmutatom 
gyalázatod a népeknek, szégyened az országoknak. És szennyet 
dobok reád, csúffá teszlek és látványossággá. És aki lát, menekül 
tőled és szól: Elpusztult Ninive! Ki szánna meg téged? Honnan 
vegyek vigasztalást neked2? 

Mi volt Párizs? A szájaskodó íönnhéjázás, a mulatásvágy, az 
önmagába bolondult tetszelgés, a szemérmetlen bujálkodás erény-
bontó hona, a romlottság nemzetközi székvárosa. Az asszonyok 
bálványa, a divat állhatatlanságának, az állhatatlanság divatjának 
fészke. Egész világ becézte térdenállva. Valamikor ujjító gondola-
tokat, korszakos eszméket szült. Nem szül már, csak divatujjító 
eszmét. Egyebet nem. Gyermeket sem. Valamikor a nemzetközi 
pallérozottságon rajta volt a bélyege. Tőle eredt a műveltség egy-
veretűsége, legalább a formák egyveretű külszíne, egyzománcú 
volta. Divat, művészet, költés, tudomány, államélet — mindenben 
Párizs volt a döntő. Minden divat változik, csak egy nem, hogy 
Párizs a divat. Az ő nyelve volt a világnyelv, államközi érintkezés, 
nemzetközi kötések nyelve. Sárga regénykötetei elözönlötték a távol 
kelet háremeit. Ha uj párizsi női kalapról szólt a hír, villámgyorsan 
futotta be a földgolyót. 

Fölburjánzott benne sivár pénzsóvárlás, nyughatatlanság átka, 
mulatozás kórsága, tudákosság képzelődése, gúnyolódó trágárság 
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lelke, hazajáró lelkeket idéző babona, mákonyfaló tanyák mételye. 
Elkényeztetett izgékonyság, pazar fényűzés, üres időölés föltárták az 
ízléstelenség örvényeit, túlzásait. Mindenfelé az ő mételye terjedt. 
Népeket rontott meg paráznasága, amely otthon közveszélyes hata-
lom lett. Hiszen a parázna Párizsban még az elsikkadt hadikészsé-
gek nyomozása is hetérának szállására vezetett. Elmerült a szennyben. 

Úrrá vált benne az elpuhult nyegleség, a túlfeszült finomo-
dás, a kielégült kényelem, a könnyűvérű kedvtelés, az élvezet és 
vagyon hajszája, a kegyetlen, nemzetrontó önzés. Az erkölcsi vi-
lágnak a Szajna partja már csak bojtorjános, bogáncskórós ugarja 
volt. Most készül föltörni ezt az ugart az idők ekéje kíméletlen, 
barázdahasító csoroszlyával. Mennyire túlbecsültük előkelő kellemét, 
sziporkás, szikrázó szellemességét, lelkiismeretlen, túlságra hajló,, 
fegyelmezetlen, bensőleg nyers közönségét, amelynek színe-java a 
vészes bazárégés pillanatában halálra gázolta a nőket, hogy meg-
óvja léha életét. 

Törtető tollforgatókból vált vezetők zsákmánya ez a közönség. 
Az ideges, lihegő, izgásra éhes tömeget elbódítják, maszlagozzák, 
ittasítják, vesztébe viszik. Megmérgezték szivét. A bosszú ingere 
őrült kalandok örvénylő ölébe sodorta. Nemzete vagyonát, nemzeti 
becsületét, nemzete vérét dobta a bosszú tüzes moloch-bálványának 
izzó karjaiba. A bosszú lett benne az érlökő erő. Akik.ott a papír-
mezőt róják-szántják, ezt a mérges beléndekmagot vetették bele. 
Fölcsalánozták a lelkeket és negyven esztendő után ép oly lobogó 
lánggal dúlt a bosszú heve, mint Sédan vereséges idején. Nem 
tud a gall kakas abba beletörődni, hogy a szomszéd portán a ka-
kasszó hangosabb az övéknél. 

Amely pillanatban aláírták a frankfurti Hattyú-szállóban — 
ma is mutatják ott a vendégnek a változatlan őrizett termet — a 
békét, ugyanabban megindult fondorló törekvésük, összetépni a tör-
ténelem leveles házának ezt a jelentős hártyáját, amely Nagy Ká-
roly birodalma nyugati, román felének sülyedését, germán felének 
emelkedését pecsételé meg. — Balga, hiú remény volt, hogy a gall 
jellem belenyugszik abba a békébe. Neki a háború magva volt be-
lekötve abba a kötésbe. Hivalgó közlelke kizárja a békés szom-
szédságot a Rajna folyásán uralkodó szomszéddal. A gall köziélek 
mérhetetlen gőgjét csak a germángyűlölés szenvedelme szárnyalja 
túl. Sorvasztó, szárasztó betegség a bosszú szomjának betegsége. A 

10 
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próféta igéje szerint: mintha az éhező álmodik, hogy ime eszik, de 
fölébred és forr még éhe s mintha a szomjúhozó álmodik, hogy 
ime iszik, de fölébred és ime szomjúdik és eleped lelke"! 

Kereste ez a csillapítatlan szomjúság az ital szomjoltó forrá-
sát. Körülneszelt, talált is forrást: társakat, akiktől százados össze-
ütközés, a jellem különbözése, jövőjének érdekei, államának alkata 
elválasztotta. De tudott velük szövetkezni, mert a gyűlölet meg-
rontja az Ítéletet. Szabadság, népjog hona volt Franciaország. Szö-
vetkezett a zsarnok orosszal, aki vasbékóra veri önnön népeit, bi-
linesvasra alattvalóit; szövetkezett a cárral, akinek tiszttartói a nép-
jog hóhérai. 

Lelkesülő, lovagias, szárnyas gondolatú volt Franciaország. 
Szövetkezett a rókaűző, gyepen előzködő, labdát verő-rugó brittel, 
a sima, bárdolt külsejű, de lelketlen, embert, népet, nemzetközi 
jogot lenéző, önzésében, kufár számításában határt nem ismerő an-
gollal. Megvette pénzen az orosz hadi segélyt. Róla szól már a 
próféta példázó szemrehányása : minden paráznának odadobják bé-
rét, de te kedveseidnek adtad béredet, megvesztegetted őket, körös-
körül hogy hozzád szegődjenek1. 

Európának a Balkán volt rothadt sarka, ahonnan förgeteg ós 
eső járt. Hogy a förgeteg és eső megindult, ölelkezett a nemes 
francia nemzet nemtelen cimboráival és megindult minden idők leg-
iszonyúbb vérontása. Az oroszt a hatalmaskodás rögeszméje, az 
angolt az egyedárúság érdeke hajtotta harcba, a franciát a tévútra 
tért honfibú. 

Fényes név volt a francia neve: irányító szellem, világító 
fáklya volt ez a nemzet. Nagy szellemek támadtak fiai közt. A nép 
fölszabadítására többet mívelt minden más fajnál. Az ember újkora 
az ő jelszavaival indul meg. Es most leszáll polcáról. Másodrendű 
nép lesz, mint a Pyrenék déli lankáin atyjafiai : a spanyol és a 
portugál. 

Elsatnyult. A roham helyébe a futamodás lépett, a gloire h > 
lyébe a szégyen. Had verő hősök verthadú utódait másodízben veri 
le az az uj óriás, akinek ereje a tudomány, a fegyolem, a cselekvő 
hősiesség, a kötelességtudás, amely a társadalom forradalmár irá-
nyának szóvivőjét is a haza védelmére, véráldozatra készti. 

A hadászat mestere volt a francia. Mesterszavai elvándoroltak 
minden hadsereghez. A caporal, lieutenant, général, a garde, artil-
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lerie s a train, a front, az attaque s a katonai erények: a cou-
rage és bravoure világszavakká lettek. De hol van a francia bra-
voure ? És mindevvel szemben az utolsó két francia benszülött, a 
kit szájára vett ujabban a világ, a sülyedtség két szava : a décadent 
és a pervers. Ez a két jellegzetes szó tanuja annak, mennyire telje-
sült a Szajna Bábelén az írás igéje : borzadállyá léssz, gúnnyá, 
csúffá minden népek között5. 

Hová lett a háborús dicsőség, hová lettek a napoleoni legen-
dák? Hová lett a pallérozottság vezérszerepével hivalgó, önámítás-
sal tömjéneskedő békés gloire, a francia nemzet e klenódiuma ? 
Múltnak, régmúltnak emléke már csupán. A nag}2 Napoleon táma-
dásai férfiakká nevelték megtámadottad: törpe utódait bünteti most 
saját neveltjei által. 

Törpe, inaszakadt akaratlanság váltotta föl odaát a meginduló 
háború fellendülését. A háborús lelkesedés éltetője a győzelem. Az 
elaggott Franciaország nem tud győzni. Elöregedett a francia faj. 
Borús az aggkor, nagyon borús: nem mert örömei, hanem mert 
reményei fogynak el. Az ő reménye fogytán van. 

Három dolognak, mondják eleink, nincs orvossága. Az irígy-
-ségszülte gyűlöletnek : mutatja Anglia: a renyheségszülte köznyo-
mornak: mutatja Itália, az időszülte elöregedésnek: Franciaország. 
'Osztálya immár a kimerülés kórja; erőt vett rajta a kór kimerü-
lése. Elfogytak a sokmagzalú anyák. Meddővé lett a nemzet méhe, 
És már 17 esztendős gyermekifjakat kísérnek síró szülők a tá-
borba induló vonathoz: nem egynek utolsó reménye, fészekfentője 
kel táborba már. Nincs odaát az a lelkesség, amellyel a német ifjú-
ság teljesíté a zsoltár igéjét: néped önként ajánlkozik sereglésed 
napján, a kelő hajnal öléből való szent gondolatokkal, tiéd ifjúsá-
god harmatsokasága6. 

Elnéptelenül a francia föld. Elapadt a visszaszerző erő, amely 
helyrehozza a háborús veszteségeket. A próféta mai igéje teljesül: 
szabadjára eresztem rátok a kardot, a vészt, az éhséget és csúf-
sággá teszlek a föld minden államai között7. 

Beígéri a hadsereg vezérlete mindig újból a végső, a döntő 
erőfeszítést. De fagyponton a hősiesség, elernyedt az ellenálló erő, 
elhamvadt a lelkesedés tüze, elfogyatkozott a bajtűrő, lemondást^ 
szenvedést elviselő szívósság, elapadt az eszményiség forrása. És 
akik félrevezették népüket, érzik már, hogy reng a talaj, amelyen 

9* 
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állanak, recseg a könyöklő, amelyre támaszkodnak, részvétlen a 
frigyestárs, akire számítanak, révedezés a Rajna célja, amelyet haj-
szolnak, rögeszme a revanche, amelyért vérüket pazarolják, rom-
lásszülő a társaság, amelybe keveredtek. 

Romlásszülő, a végromlás kezdete, végzetesen sorsdöntő mai 
szövetkezése. Alapgondolata minden ízében téves. Nem tudta, hogy 
Angliáért küzd és a cár kancsukakormányáért. Tévesen becsült föl 
mindent: német haderőt, orosz befolyást, önnön erejét, de legtéve-
sebben értékelte a monarkia ellenálló képességét. Elhitették véler 

hogy népeink hűtlenséget, elszakadást forralnak, hogy a zsoltár 
igéje szerint: Efraim fiai, a fölfegyverzett ijjászok hátat fordítanak 
a csata napjáns. Álmélkodva tapasztalják összefogó erőnk hatalmát. 
Hányfelé szállanak egyszerre vitéz csapataink f Amott megállítják az. 
oroszt, emitt az olaszt, fenyegetik az albán partokat, lefegyverzik a 
hegylakó törzset. Teljesül az írás mai igéje: minden ellenségedet 
háttal fordítom feléd, hatalmadba adom ama föld lakóit9. 

Tévedett Párizs a germánnal szemben is. 40 éves rágalmazó 
hadjáratát a világsajtóban megnyerte, de fegyveres hadjáratát nem 
tudja megnyerni. Neves angol történetíró, Carlyle, szavait hallgas-
suk meg. Nem volt soha még nemzetnek oly gonosz szomszédja, 
mint nyugat felől a németnek. 400 év óta volt ellene gonosz a 
francia minden tekintetben: orcátlan, rablóhajlamú, telhetetlen, tá-
madásra, megrohanásra, elnyomásra mindig kész. 

És ugyanakkor a németnek Párizs állandóan eszménye, Mek-
kája volt! A francia pedig nem nyugodott. 70-ben az alakuló Né-
metország létére tört, de elbukott és Versaillesben föltámadt az egy-
séges német állam. A vesztesnek meg kelle térítenie a bevert ab-
lakok árát és elvesztette a német földből kihasított tartományokat, 
Ebből a csorbából eves seb lett, melyet az izgatók behegedni nem 
engedtek. Ezért a fájó sebért most újra megrohanta a németet, aki 
40 évig előzékenységgel környékezte meg. A hetvenes háború csak 
bajvívás volt, a mai harc már világpróba, a veszendő Franciaor-
szágnak végzetes istenítélete. Elégtelen most is hadereje, pedig 
harminc éve (1886) az ő Boulanger-törvénye indította meg az előz-
ködő fegyverkezést. Ez a Boulanger jelkép. Hatalmas szakái, gyö-
nyörű fekete paripa, egy népszerű esatainduló, a revanche lovagja 
. . . s a vége : a szánalmas gyászvitéz gyáva öngyilkossága egy 
asszony sírján, aki a bukott nemzeti hőst kitartotta. Csoda-e, ha 
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décadent és pervers az utolsó két francia jövevényszó a külföldön? 
Nem fogja e két jövevényszó szülő'hona lebírni a németet. A 

német hadsereg, a német ipar, kereskedelem, művészet, tudomány, 
a német családi élet és állami hatalom, a német jellem, amelynek 
kemény munka a kedvtelése, lebirhatatlan erő. A szorgalom cso-
dáival és a tudás sugárözönével, eme nemes és gazdag nemzeti ja-
vaival, az emberiség emelkedését, haladását szolgálja. 

Minden eleven állam nemzeti alapozású fegyveres termelő szö-
vetkezet. Mindig úgy van az eleven állam, mint Nehemiás falazó 
munkáskatonája: egyik kezében a munka vakoló kanala, másikban 
a védelem fegyvere. Mikor az életrekelt új Németország teljesíteni 
kezdte ezt a hivatást s kereste a gyarmatosító lehetőségeket, visz-
szahőkölt a külföld az uj versenytárs láttára. 

Indulni kész vonat fülkéjében elhelyezkedik néhány utas az 
ülőhelyeken, megosztozik a csomagtartók javán. Későn kiért utas 
loholva rántja félre a fülke ajtaját, helyet néz. Kelletlenül, mogor-
ván fogadják az üres hely letagadására hajló bennülök a betola-
kodó jövevényt. így lépett be elkésve a német a gyarmatvilág 
telepes népei közé. Kelletlen, mogorva, bizalmatlan hangulat fo-
gadta. Es mikor Nelson büszke öröke versenytársat látott benne 
kelni a tengeren, megérlelődött a késő útitárs megfojtásának terve. 

Ne ölj — így olvastuk e héten az igét. Ölni indultak a ke-
zet fogott útitársak. De akkorra a későn beért németnek hűséges 
osztályosa akadt. Tömör csatasorban állunk Németországgal együtt. 
Vilmos császár világtörténeti jelentőségű percben köszönté Nisben 
a győzelmes bolgárt és a diadalmas vasúti vonat keresztül szeli a 
hívséges frigyestársak országait Berlintől Bécsen, Budapesten át 
Byzancig. 

Nem ismerik még be amott a kudarcot. Megszöktetik a békét 
koreső fejedelmet. Növekedő garral, színlelt elbizakodottsággal ígé-
rik népeiknek a győzelmet, pedig Itália tehetetlen, Franciaország 
•elvérzett: elszállt a hadikedv. Fájó lesz Párizsnak a végleszámolás. 
Minden számlát fájdalmasnak neveznek ott, de ez lesz a legfájdal-
masabb. Teljes kudarcra ébred. Fülébe zúg a zsoltár szava: jöj-
jetek, lássátok az Úr cselekréseit, aki pusztulást mért az országra! 
De elállítja a háborút a föld pereméig, széttör íjjat, szétszilánkol 
dárdát, eléget hadiszekeret. Hagyjátok abba, lássátok, En vagyok 
Isten, magasságos a népek, magasságos a föld fölött10! A történe-
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lem, az igazság, a népek Istene parancsolja a békét. Megértik sza-
vát a népek, megértetik vezéreikkel. Mi pedig zengjük a zsoltár 
végszavával: vélünk a seregek Ura: erős várunk nékünk Jákob-
Istene. 

Ámen. 

* * 

i Jer. 3, 9. — 2 Náhum 3, 4—7. — 3 Éz. 29, 8. — 4 Ezek. 18, 33. — 3 M. V. 28, 37. — 
* Zsolt. 110, 3. — 'Jer. 34, 17. — 3 Zsolt. 78, 9. — » M. IL 23, 27. — » Zsolt. 46, 9«-12._ 



K Á R P Á T O K . 

Figyeld a tavasz hónapját, hogy menekvés ünnepét üld az 
Úrnak, a te Istenednek1. 

Két nagyhatalmasság küzd a tavasz ébredésében : az élet és 
a halál. A csodás nagy ébredésben az élet győz. Elragadó kifor-
ratlanság nyughatatlansága váltja föl az életúnt kiforrottság lomha, 
rideg csendjét. A nap melege megindítja az ujrakelő életet. Álmos, 
állott, avult télutó lehangolása, tépelődése, csüggetegsége helyett ki-
kelet föllángolása, sürgése, feszültsége, pezsgése kél. Szomorú le-
mondásra, kimerült komorságra víg, szinte kérkedő, pazar életkedv 
következik. Hidegvette avar zsendülő pázsittá, iidezöld rétséggé va-
rázsolódik. Az elvesző tél csendjét fölváltja nyiladozó fenyőtoboz: 
sercenése, csicsergő madár zaja, vízlakó kétéltűek riogása. 

Nem röpítenek már havat dermesztő szelek. Zelniee zamatját, 
ibolya illatját hordja szerte a langyos fuvallat. Szárnyain hímes 
pillangók rajzanak felénk a napsugárban. 

Borongó napok bágyadt szürkeségét, álmatag homályát elfe-
ledteti szőkélő hajnalból szülemlő napsugár. Tar gallyon bimbó fa-
kad, alvó szemből kelő rügy pattan elő. A vadgesztenye rózsáserű, 
fehér virágcsóvája győzelmesen hirdeti az élet diadalát, az ébredés, 
újjászületés csodáját, amelyben a költészet valóságot ölt, a valóság 
költészetté válik. Ezért vált akaratlan ünneppé május elseje. Ün-
nepli a külföld sokfelé napos lombú, sudár nyír szalagos, fölvirá-
gozott májusfájával, télapó elégetésével, százféle kedves népszokás-
sal. Átalakító elégületlenségnek tüntető megölésévé avatták a 
gyöngyvirágos, orgonás napot közel harminc esztendeje. De a ta-
vasz szelíd lehellete legyőzte a mord érzést és békés fölvonulássá, 
reménykeltő népünneppé csillapodott a zord tüntetés. A vörös má-
just megenyhíté a virágos május! 
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És most nálunk is ünneppé avatja a hazafias hálaadás a vi-
rágos napot: a kárpáti rémes harcok diadalmas ünnepévé. Most a 
haza szól az írás igéjével: figyeld a tavasz havát, hogy menekvés 
ünnepét üld az í rnak, a te Istenednek, aki megsegített válságos, 
döntő viaskodásodban! 

És lőn az év fordulásakor, a királyok hadra kelésének idején'2: 
tavasz havában, mikor a mező friss legelőt kínál a harci mén-
nek, akkor indultak meg az ókor háborúi. Télen szüneteltek. A 
téli hadjárat átka az ellenálló képesség fokozásának következése. Nem 
tartatott velünk szünetet a tél, de azért a tavasz mégis hadrakelés 
ideje lett, fokozva a végkifejlés felé roham s védelem hevét. Tető-
zik a küzdés heve, tetőponton az izgalom. A fejlődés e csúcspont-
járól egy pillantást vetünk a hosszú küzdelem véres folyására. Kör-
nyös-körül táboroztak támadóink s a zsoltár igéjében utalást lelünk a 
nyolcízben előkerülő környös-körül szóban az egésznek erede-
tére, folyására és megszakadására. 

Környös-körül leskődnek a galádok, amint uralomra jut az 
emberfiák hitványsága'5. Az angol király keze az ember történeté-
nek legáldatlanabb keze volt. Szőtte ellenünk a fővőagyú ármányt. 
Rázkódásindító, földrengető, népfölkavaró volt tevékenységének 
célja. A körzetében volt hatalmak összefogása már bölcső korában 
felismertette a sötét, enyészetes jövőnek előrevetődő árnyékát, meg 
nem határolható következmények indítója lett. Nem látja a földben 
eloszló csíra az aratás kalászát: nem érte meg az angol király sem 
méregfog-vetésének iszonyú aratását, a világháborút és benne Dub-
lin forradalmát, Kut-el-Amara szégyones kudarcát. 

A zsoltár második igéje: nem félek a népek myriádjaitól, a 
kik környös-körül nekem szegültek4. Tengermorajlás ellenségeink 
fölkerekedése, a brit, a gall s a cári hatalom s a vele tartó cselédné-
pek, a rác s a talján, a crnagorc és a portugál moraja. Az orosz ön-
kény, az angol parlament, a francia köztársaság myriad népei nekünk 
szegülnek, de nem félünk, nem fog el rettegés bennünket. Reánk tör-
tek : a harmadik ige szerint: táborára dőltek, sátorozására környös-
körül3. A versenyző, kárvallott önérdek olvasatlan százezrei dőltek, 
támadtak reánk, környös-körül kerítve körül bennünket. Élethalál 
harc indult meg. Fegyverünkről szól a negyedik ige : tűz jár előtte 
és láng perzseli szorongatóit környös-körül0. A védelem csodás 
ereje nyilatkozott meg bennünk. Beigazlut újból, hogy szárnyunk 
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az öröm, de ösztökélő sarkantyúnk, ösztönző gusztonyunk a fájda-
lom, a baj, a veszély. Kardhordó lelkesedésünk erős, bátor, vak-
merő lett s a legszélsőbbre készen állott. Földház-ásó munkával, 
padmalyos gödrökben fogtuk föl a dagadó, gátszakasztó árat s mi-
kor a gát elszakadt, a Kárpátok vízvető gátjáig hátráltunk. Ott 
végleg megállítottuk a hömpölygő emberfolyamot. Teljesült a hazán 
a zsoltár ikerigéje: hegyek vannak környös-körülötte s az Úr va-
gyon népének környös-körötte7. 

Viharos őszben, kemény télen, szigorú télutón, dermesztő hi-
degben, járhatatlan, olvadó sárban könnyek patakja eredt a Kár-
pát völgyeiből. Izgalommal betűztük, betűhízlaló üvegkarikán néze-
gettük, bújtuk a bérces határ sűrűcsíkú, aprószemű térképeit, szo-
rost, lankát, hegyhátat, erdőt, ösvényt, útat. Már-már azt hitte az 
ijedtek tábora, úgy lesz, mint 1849-ben, amikor jöttek a muszkák, 
ahogy a krónika megírta : jöttek a muszkák, megették zöld ubor-
káinkat, faggyúgyertyáinkat és szabadságunkat8. 

Mi akkor is bízva hittünk, tűrve reméltünk! Tudtuk, a ma-
gyar vitézség nem avult legenda, hanem élő hagyomány. Honvé-
deink, sorkatonáink ereiben a magyar századok eleven lelke lüktet, 
fokosuknak erejét növeli a bátorság telje, amely áldozatkészen járja 
végig az önmegtagadás mélységeit. 

A magyar sorkatona, a magyar honvéd állította meg a cár 
millióit. A nép fiai, ez a teherhordó pillér, amelyen a trón és a 
haza bizton nyugszik. Nehéz rázkódtatásokban ez a teherhordó pil-
lér kell, nem a mult gőgös, cifra díszoszlopzata, nem a falra ra-
gasztott mai karyatid, amely nem tart semmit, csak a pillért ter-
heli. A kárpáti honvédeknek nem ősök képtára kell, hanem a nem-
zet megmentett jövőjének fényes tükre, amely a honmentő népnek 
sugárzó arcát tükrözi vissza. A tömegerők erőtömege verte- vissza 
a Kárpátok taraján a támadó tömegeket. Elhullott az orosz seregek 
•eleje. Varjúk, vércsék, vadmadarak laktak ott nagy lakmározást. 

Az Úr angyala táboroz félőinek környös-körülötte és megsza-
badítja őket9. A hetedik ige: megsegített az Isten, visszavertük a 
támadó oroszt. Még tart a nehéz tusakodás, de a hadak útján már-
már felragyog a békének esthajnal csillaga, amely most esténként 
az ég szokatlan magasságából ragyog le reánk. A zsoltár utolsó versét 
idézi már föl: tenyered fáradalmát ha fogyasztod, üdv neked, bol-
dog vagy; hitvesed gyümölcstermő szőlőtő házad bensejében, fiaid 
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olajfacsemeték asztalod környös-köriilötte10. A családi béke, békés-
munka megragadó költői képe. Fiaid hazatérnek asztalod mellé, a 
tarlótörő nehéz munkát újból magad vállalod. Szabad kéz, nem fo-
goly keze munkálja az anyaföldet. Újból örömöd lesz a munka,, 
gyönyörűséged a pihenés. 

Nem végeláthatatlan már a háború : érkezőben már a béke. 
Fegyverkező békére fegyverforgató háború következett; fegy-

ver háborúságára fegyverpihentető békesség aranykorát várjuk. Mo-
hón fogja föl lelkünk immár a próféta vigasztaló szavát: 

Én, én vagyok vígasztalótok! Ki vagy, hogy félsz a halandó-
embertől, az ember fiától, ki fűként hull alá. És megfeledkeztél az 
Úrról, alkotódról, aki kiterjeszti az eget s alapítja a földet és re-
megtél folyvást, egész nap a szorongatónak dühétől, amint célzott, 
hogy megrontson téged. De hol a szorongató dühe ? A görnyedő 
hamar felszabadul, nem hal meg sírnak esve és kenyérnek nincs 
hiánya11. 

Kitől féltél ? Színes képben ecseteli a régiek képes beszéde12-. 
Nyári est sötétjében rajzik a fénybogár. A keleti ember x 1 ^ niöi? 

az éj parazsának hívja a nyári éj fénybogarát. 
Százával hever a fűben, százával cikáz a levegőben a parányi 

tűzszikra. Egyik elalszik, másik kigyúl: nesztelen járja tűztáncát.. 
A nyirkos föld moháján csodás hideg fény játszik, villáncsol a& 
avarban. A langyos légben csillagok szökelve röpködnek, násznak 
fáklyatáncát lejtik. 

Aki először látja a borzongató, kísérteties, csillámló hemzse-
gést, meglepődik : ijedten riadva hátrál a riasztó, lidérces látvány-
tól. De fölkel a nap és mosolyogva látja, minő igénytelen pondrá 
s bogárka volt, ami izgatta éjjel. Aki remegett folyvást a szorongató 
dühétől . . . A görnyedő hamar fölszabadul, nem hal meg sírnak 
esve és kenyérnek nincs híjjával. 

Fölvirrad a béke napja, megfakul az ellenséges, félelmes fény_ 
Fölébredünk, mintha lidércnyomás lett volna a háborús, izgult féle-
lem, a fénybogár riasztó villáncsolása, mintha csak káprázat, álom 
káprázata lett volna. Fölébredünk a gyötrő, a hideg verejtékes hábo-
rús álomból: boldog békére ébredünk! Amen. 

* * 
* 

i Móz. V. 16, 1. — 2 Sám. II. 11, 1. Rasi. — 2 Zsolt. 12, 9. — * 3, 7. — 5 78, 28. -
97, 3. — i 125, 2. — « Mikszáth 24, 106. — 9 Zsolt. 34, 8. — » 128, 3. — 11 Éz. 51, 12-14. — 
12 Pesz. r. 151b. 



B É K E VÁG Y. 

Megadom esőzésteket alkalmas időben, hogy hozza meg a 
föld termését és a mező fája teremje meg gyümölcsét. És nyom-
tatástok a szüretet éri és szüreteléstek a vetést éri és jóllaktig ehe-
titek kenyereteket és bátorságosan lakhattok országotokban. És 
békességet adok az országban, hogy mikor lefeküsztök, nem lesz, 
aki fölriasszon és kiirtom az ártékony vadat az országból és fegy-
ver nem vonul át földeteken. Sőt ti üldözitek el ellenségeiteket és 
elhullanak előttetek fegyver által. És közületek öten százat űznek, 
és százan tízezret űznek, és ellenségeitek előttetek fegyvertől hul-
lanak el. És hozzátok fordulván, megszaporítalak és megsokasítalak 
titeket és szövetségemet szerzem véletek. És ónál óbbat esztek és 
az ó gabonát az új elől kihordjátok1. 

Sóvár lélekkel figyeljük, epedve hallgatjuk a .bőségről szóló 
igét. Meghozza-e a föld termését ? Számoljuk a gabonaszem fejlé-
sének idején, mikor a búza is hányja fejét, számoljuk újig sugaras 
és esős, meleg és zord napok váltakozását. Szokatlan mohóság kö-
szönti áldó szóval az első korai gyümölcs pirosló szemét; kedves 
ujságul üdvözöljük a zöld labodát, az új burgonya gumóját, gond-
oszlató híradóit az apadó készletek megújulásának. Nem vitézsé-
günkön fordul csupán, hogy bátorságosan lakhatunk-e országunk-
ban, hanem azon is, jóllaktunkig ehetjük-e kenyerünket, áldott föl-
dünk kenyerét, bennszülött kenyerét. 

Megrázóan világos írásmag37arázó a válságok e komoly ideje : 
megtanít felfognunk, megértenünk az irás áldó ígéretét. Halljuk az 
ígéret ígézetes igéjét: és békességet adok az országban, hogy mi-
kor lefeküsztök, nem lesz, aki felriasszon és kiirtom az ártékony 
vadat az országból és fegyver nem vonul át hazátokon. Kelti az 
ige a reményt, a várakozó reményt, nem reményt csupán, hanem 
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kívánságot, sóvárgást. Békevágj^at kelt, békeakarat szülőjét. Kicsiny 
körre, szinte csak egy-egy pontra terjed az ember figyelme. Szűk 
határra szorul, amit élesen meg tudunk látni szabad szemmel, mint 
ahogy elenyészően csekélyke terjedésű, amit górcső sokszoros na-
gyítása alá tudunk egyszerre fogni. 

Mint a buzgó imádság áhítatos érzésében tömörül az istenke-
reső indulat, úgy tömörül a külvilág meglátásában, észlelésében, 
alakításában egy pontra az erő irányítása. Szórakozott kelletlenség 
helyébe szíves készség irányította szorgosságnak kell lépnie, ha 
céltudó munka biztos eredményét akarjuk. Tudatos akarat gyűjtse, 
fogja nyalábba, irányítsa tüzetesen figyelő munkánkat: ez a gyü-
mölcsös munkásság kezdete. Egészséges, erős lélek nem véti el ki-
tűzött irányát, ezért válik vágya, óhaja, eszméje valóságalkotó 
erővé, ezért könyörg a zsoltáros király Isten színe előtt: 

Kegyed add mi reánk, mi Urunk ! tedd 
Kezeink iparát tüzetessé2. 

Sugalló hatalom az eszme, ha erős akarás közmeggyőződésre, 
közóhajra váltja. 

Eszmék vájják a közélet folyamának medrét, irányítják a köz-
iélek megnyilatkozását, kormányozzák a köznek hajóját. 

A békevágy a béke anyja. A békevágy kelése a béke hír-
nöke. A békevágy fokozódása békeszerző hatalommá válik. 

Nem szünteti meg egy csapásra a békevágy a háborút, de 
szellemidéző, fölbolygató erővel hívja elő sírjából az eltemetett 
békét. 

Még áll a harc mindenfelé. Igyekszünk a hitszegés évfordu-
lóján az olasz nemzeti ünnepet elevenné, sajgón elevenné tenni. Fölfedte 
az esztendős háború a szavaló sarcolok harci képtelenségét. Köny-
nyes szemekkel, elcsukló szóval panaszkodik már az olasz Béliái. 

Felhányja cimboráinak, akik sárba taposták pénzét, uzsora 
haszonra nyújtják a szén morzsáit és nem kérnek fölhalmozódó 
árúiból, selyméből, rózsájából, szalmaszövetéből, felhányja nekik a 
régi szövetségesek védelmes jóakaratát. A régiek példálózása sze-
rint olyan az olasz, mint a hűtlen asszony, aki kedvesének tanyá-
ján hites férjének életére esküszik3. 

Nem valósult meg ellenségeink várakozása. Sokat tanácskoz-
tak ellenünk, nagy zajjal-garral sűrűn gyűléseztek, de teljesedék 
rajtuk az írás igéje : tanácsolkodjatok tanácslást, de váljék vízzé1! 
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Vitézeink sánca, ezredeink ércfala megállította őket a hadi sétában 
s ma már a tiroli Móriból futamította meg őket. A váratlan gaztá-
madás idején nagy indításunk nyugalmas rendje, a bonyolult gyü-
lekezés és felvonulás lebonyolítása, állásaink megszállása megkapó 
élemény volt: a fölényes szellemi erő szervező hatalmának esemé-
nyes érvényesülése. Amint ott termettünk, kopár sziklán állásokat 
hevenyésztünk, a hevenyészett állásokat védtük és pergőtűz ellenére 
kiépítettük, abban beigazult, hogy a hadsereg gépezetét eleven lé-
lek mozgatja. Elevennek, életerősnek bizonyult a hadsereg, eleven-
nek, életerősnek az álladalom, amelyet véd. Magunkban hordjuk a 
győzelmet. Fokozva érezzük ezt e napokban, amikor támadó erőnk 
a hitszegő olasz vérében gázol, várbontó mozsaraink a sziklák szé-
dítő magasságainak hasadékaiból űzik el a hitványlelkű ellent, fo-
kozva érezzük, amikor e hírek hallatára a legkisebb kunyhóban is 
érezzük a világvégzet szárnycsapását. Mindnyájan részt veszünk: 
már a harcban, ki nyílt csatában, várharcban, ostromban, ki gaz-
dasági, vagyoni tornában. És mégis elevenül a békevágy. Már a 
béketagadó, hivalgó tunnansó államférfiak beszédeiben is felismer-
szik nyoma. 

Elmozdította London azt a vezérembert, aki a közbülső hatal-
makat feldaraboló, világosztó balgák legbalgábbja volt. Nicolson, a 
pánszláv politika nálunk is évekig fondorkodott angol majmolója, 
aki a konzulokból kémeket, izgatókat, összeesküvőket; sajtóvásárló, 
népmérgező lázítókat nevelt, elejtetett. Ellenségeink kormányzó ele-
meinek sorában ez a legjelentősebb változás, a béketárgyalások elő-
feltétele, talán a békevágynak nyilvánulása. 

Mi bennünk él a békevágy. 
Jeles nyelvbúvárunk szerint a béke nem a békőval, kötéssel 

van gyökérbeli atyafiságban, hanem a rokon ozmán s mongol nyel-
vek ama szavával, amely erőt, bajnokot, bajvívót jelent. Erőből fa-
kad a béke, a maradandó béke. 

Hatalmas, világraszóló erőfeszítésünk, bajvívásunk eredménye 
lesz erőnk elismerése. Erőnk elismerésének következése lesz a béke. 
Ezért mondja az írás: Isten erőt, hatalmat ád népének s azután v 
Isten megáldja népét békével5. 

Valamikor az iskolás békenapon azt hittük, hogy a művelődés 
közössége hatékonyabb erő, mint az érdekek ellentéte. Most meg-
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tanultuk, hogy béke csak ott van, ahol az erő lakik, a béke védő 
erő hatalma, rettegett hatalma. 

A nemzeti határvédő, békevédő erő beigazolása a lét kérdé-
sének igenlő válasza. Minden igyekvés erre irányul: ez az igazi 
nemzeti föladat. Minden egyéb csak ennek előkészítése. A hosszú 
béke megtévesztett bennünket, a hosszú béke, amely a felszabadult 
erőknek más foglalkozást is engedélyezett, mint a tényleges fegy-
verszolgálatot. 

A tudós, az író, az iparos, kereskedő, földmíves csak állandó 
szabadságon van béke idején, nem hadmentes sorban. 

A béke az epizód, a pauza, a szünet, a háború az izgalmas 
cselekvés, a döntő dráma folyása. Közelben legördül a függöny s 
akkor megindul a rendezők sürgő munkája — a béke cselekvései. 

A háború szüneteiben él a béke: pxn tDptrm megpihen az or-
szág. A háború a népek iskolájának vizsgálata, a béke a szünetnek 
pihenése. És felébredt bennünk a pihenés óhaja, a szünet remé-
nye, felébredt a békevágy, sóvárgó békevágy. A honfoglalásra kö 
vetkezett a szent földön az az idő, amelyről három szóval számol 
be a szent történet ncnSít: rroptp pxm (i megpihent, lecsendesült a 
háborútól. 

A békevágy sugalló eszméjéből születik a béke, a csírakelés, 
növekvés, kalászosodás, virágzás, érlelődés békéje. Sok mezőt leta-
rolt a háború. Kihajt újra a letarolt avar. Az irtásos túlparti nép-
kert hernyókopasztotta tölgyein fakad a másodlomb : fakad már a 
béke lombja a háborúperzselte ágakon. Érzik már a harci legyő-
zetés hatása ellenségeinken. A békés meggyőződésűek újból megje-
lennek és a római utca nem kövezd már meg a béke érlelőit. Le-
győzi a béke a háborút a próféta igéje szerint: kiirtom a hadi-
szekeret Efraimból, a harci mént Jeruzsálemből és kiirtatik a há-
ború számszeríjjá és a béke szól a népekhez. Uralma tengertől ten-
gerig terjed, az Eufrattól a föld pereméig7. 

Nem halljuk még a békének szavát; nem teljesült még az 
írás mai vezérigéje és békességet adok az országnak, de él már a 
békevágy, amely legyőzi a háborút. Vértől gőzöl, füstölög még a 
föld, de akarattá erősbül már a békevágy, sugalló erővé, közhan-
gulattá szilárdul és a békének szülője lesz. Nem lomha, lapos egy-
formaság békéjét szüli, hanem vállvető erőfeszítés, verejtékes ve-
sződés, életnevelő, kedvfokozó föllendülés korát. Termelő munka 
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békéjére ébredünk, amely korlátot szab a tengernek, hegyhátakat 
legyőzve összeköt folyamokat, óceánokat, a pusztán tavat varázsol, 
rétet száraszt, lápot szikkaszt, sivatagot öntöz, sívó homokot meg-
köt, holt szikföldet elevenít. Termelő munka békéjére ébredünk, 
amely a bérc ölén útat váj, örök jégen irányt hasít, homoktengerre 
ikersín békóit rakja és bérc ölén és jégmezőn és homoktengeren és 
óceánon át árút gördít, utast röpít: összeköti az emberség szétté-
pett szálait, visszahelyezi alapzatukra az emberiesség ledöntött 
szobrait, érvényre juttatja tudásban, művészetben, erkölcsben az 
emberiség sárba taposott eszméit. 

Amen. 

* * 
* 

1 M. III. 26, 4—10. — 2 Zsolt. 90, 17. — 3 Vaj. r. 26, 7 és a párhuzamos helyeken. — * 
:Éz 8, 10. — 3 Zsolt. 29, 11. — « Józsue 11, 23. 14, 15. — 7 Zak. 9, 10. 
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A R Ó Z S A . 

Áldottja az Istennek, aki nem vonja meg irgalmát sem élőktől,, 
sem holtaktól1. így olvassuk ma az igét Rút bűbájos idilljének örök-
szépségű rajzolatában. 

p-m in Virágos hegyen esett meg az Úr megnyilatkozása; 
virágok, rózsák ünnepe üli meg a reveláció emlékezetét. Ötvened napra, 
héthetes számlálás után következik az ünnep, ötvened nap görög 
nevéről amelyet pünkösdnek nevezünk. Messze kelet imaházaitól,. 
Teherántól Csehország zsinagógáiig rózsalevéllel hintik be az imád-
ság helyét, oltár asztalát, a szent könyv őshajdani alakú tekercseit. 
Pünkösd rózsáit töméntelen tömegben szülé az idei burjás, te-
nyésztő május és a rózsaár ide kívánkozott, oltárra vágyott, itt vi-
rítva illatárban teremtőjét hogy dicsérje. Viráglepte, tavaszborította 
oltár köré gyűltünk, mint Mózes népe viráglepte, tavaszborította 
hegy köré hallani az igét. 

Ötös a vadrózsa szirma, épen mint a csipkebokoré; ötös zöld 
levele is, épen mint emezé. Kelyhe a mágikus ötszög, a Dávid 
pajzsa, amely ujabb századokban jelvényünkké vált. Odafönn dísz-
lik a tóra jelképeül a csúcsos boltozatban a csipkebokor ötös szirma 
és hosszú történeti fejlés nyomán ábrázolja a nyugati utolsó don-
gaboltoláson a vadrózsa a továbbfejlő igét: a hagyomány vadrózsája 
felváltja családbelijének, fajfelesének, a vérrokon csipkebokornak 
képét. Lezáródott már a biblia termőölű kora, amikor győzelmes 
bevonulása volt a szent földön a rózsának, amikor ott az ifjúsághoz 
szólt a biztató szózat: tedd föl a feslő rózsák koszorúját, minek-
előtte hervadásnak indulna2! Mert az ifjúság rózsakoszorú, de tö-
viskoszorú az aggkor. Mert mi marad a rózsából, ha szirma lehull? 
Tövis. A tüske túléli a szirmot. Mirtuskoszorú ma is a menyasz-
szonyi ékszer, rózsakoszorút fűzött halántéka köré hajdan a vőle-
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gény. Ma pedig vérrózsák koszorúját, dicső koszorúját hordja ifjú-
ságunk odakünn, a szélrózsa minden irányában, a harcok véres 
mezein, ahol annyiból válik kora halál jegybélije. 

És az ötlevelű rózsa teltté vált, százlevelű lett. Már Salamon 
király kertjében, már a próféták idején Jeruzsálem közelében keresi 
a rózsát a hagyomány. Százlevelűvé tette a történeti gyarapodás 
az egyszerű vadrózsát, amelyből kettőnek tíz szirma a tízparancs 
igéit ölelte fel. Kegyeletes érzések, szent gyakorlatok telíték sok-
szorosodé tömött szirommal az egyszerű rózsát. Az eszmék hímpo-
ros, lenge porzószálai erősebb fogású, szembetűnőbb, színes szir-
mokká vedlettek. Hisz könnyebben másul a rózsa, mint akármiféle 
más virág. Háromszáz év alatt negyven változatból hatezerre gya-
rapodott máig a rózsák sok tarka válfaja. Ragyogó színével, kábító 
illatával, mézízű sörbetben, ízlő rózsaízben, balzsamos rózsaírban, 
illatos olajban gyönyörűsége a rózsa az embernek. A fényűző fes-
lettség Rómában rózsákon hevert. 'A költészet meghódolt a párat-
lannak, a virágok királynőjének. A rózsaujjú hajnal homéri képe 
óta a költők képzeletét lebilincselte Ázsia e legszebb adománya. S 
a néplélek költészete a fehér rózsáról, amelyről azt hisszük ma, 
hogy vadon nem is terem, azt hivé, hogy Ábel kiömlő vérétől, ró-
zsálló vérétől változott színe pirossá. 

Aranyrózsát szánt a római egyház feje a kiválasztottaknak elisme-
rő kitüntetésül és a sokféle kitüntetés szapora fajai között rózsarendek 
járják többfelé másutt is. Burjános termése van most? a kitünteté-
seknek, gomb helyére szálló rozettáknak. De ha közérdem elisme-
résének fokozatát a felekezeti állás elavult fokmérője szerint álla-
pítják meg akár az előterjesztés, akár a döntés fokán, akkor jus-
son a hiúság versenyében eszünkbe egy nagy német polgár találó 
szava: tündöklőbb, ha magad kitünteted, mintha mások tüntetnek ki, 

A díszítő művészet apró rózsáiban, rozettáiban nemhervadó 
alakot öltött a rózsa, de kővé meredt a középkori építészet művei-
nek falain, csúcsain s gót ablakain. 

Rideg, szótagonként mérlegelt, összesajtolt szavakba szorult 
a hullámzó eleven vallásos érzület a gót ívek alatt. Megmerevült, 
rideg szigorral ítélt igazhívő és eretnek fölött a betűvédő, inquizi-
ciós törvény, míg nálunk a vallásos gyakorlat egyöntetű alakulása 
mögött eleven maradt a vallásos gondolat mindig újjászülető, isten-
kereső lendülete. És a mai szertartástalan ünnep a testetlen gon-

10 
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dolatnak, az átszellemült érzésnek, istenáliító fölszárnyalásnak ün-
nepe. A legkönnyebben másuló virágszirom a rózsa szirma: épen 
mint a lertge gondolat, mint a kebel mélyén szülendő áhítatos 
érzés egymásba átmenő tömérdek árnyalata. Mind rózsa azért, hogy 
nem egy színezésű, mind hit, bár változata sokárnyalású. 

A parlagi rózsa nemesedett. Remontant utóda mindig újból 
fakasztja bimbóit, nyíló virágait: a mindig ujjá születő vallásos tu-
dat symboluma. Benne az indus eredetű, telet nem ismerő rózsa 
ujulása köszönt bennünket. Telet nem ismerő hitben újul meg val-
lásos érzetünk. És a koronázás mai évfordulóján szemünkbe ötlik 
az a rózsa, amely a koronázás évében tűnt fel és azóta első he-
lyen áll a rózsák világában : a La Francé elragadó pompája. Ke-
gyelettel fordulunk nagy jó urunk, az agg király felé s kérjük Is-
tentől vérrózsás kardjának fényes győzodelmét. 

La Francé ezúttal nem győzelmes. De győzelmes mindig 
a rózsa, mert győzelmes mindig a szív el nem fojtható hite. Mindig 
győzött a rózsa. Volt, mikor dáliák, kaméliák, azáléák, hortenziák, 
orchideák vetekedtek véle, rideg, bár pompás, merev, bár változa-
tos, színes, de illatra meddő virágok. Divatjuk járja néha, hullám-
zik, váltakozik, előtérbe tolul hol egyik, hol másik : trónjáról a ki-
rálynőt nem löki le egy sem. Mindig visszatér trónjára, ha ideig-
óráig lelép is, a nyíló rózsa, a hit kertjében az ige kinyilatkoztatá-
sának jelképe, mintahogy odakünn a kúszó rózsa sodronysövényé-
nek apró szemű csokrai összefolyó pírjukban a lángzó csipkebokor 
szemléletes symbolumai. És ez a hit a halál teléből is rózsát fa-
kaszt. Letört rózsabimbó a kisdednek sírkövén, lekonyuló, szomorú 
rózsatő a hajadon sírján, kúszó rózsa ifjak hantjain . . . Sírok vi-
rága volt már hajdan a rózsaszál: lekonyuló, aláhanyatló, bánatos 
rózsabokor fátyolos özvegyi gyásznak képe. Rózsával, könnyel hiuté 
az ókor kedvesei sírját. Rózsaberek lett a sírok kertje. Elszáll a 
lélek, a halálban, mint rózsáról a pillangó, mint a rózsának illó 
illata. 

A ghottó mélyjárású népköltésében megragadó képül tárul 
elénk a rózsa jelképessége. Prága városa székházának szobormű-
vében művészi kéztől testet öltött mondás ősöm rózsás halálregéje. 

A halál angyala nem tudta megközelíteni a szentéletű aggas-
tyánt, akinek révületes igézetétől az agyag is életre kelt, akinek 
hunyorításától a holt is elevenné vált. Nyíló rózsa alakját ölti fel 
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•a, halál angyala. Az aggastyán bájos hajadon unokájával, aki nem 
•sejti, mit tesz, odanyujtatja az öregapának a rózsát s illatától el-
szenderül a nagy szív. A rózsa oszló illatával végtelenbe száll az 
•öröklét titkát kutató lélek. Az öröklét hajnala piroslik feléje az 
•édenkert rózsáiból3. Fájdalom tövise és remény pirosló hajnala egye-
sül a rózsa bokrában: hirdeti a síron is hervadhatatlan hitünket, 
hitünket abban az örök irgalomban, amely meg nem másul sem 
életben, sem halálban. 

Amen. 

* Rút 2, 20. — 2 Sal. Bölcsessége 2, 8. — 2 JB. b. 84a. 
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A V I G A S Z . 

Xyomor, nehéz robot miatt leve Jehúda száműzött, nyugalmat 
nem talált a népek közt lakozva sem: üldői érik őt, hol meg-
szorul1. Gácsországi, bükkföldi menekülő, másodáramban újból hon-
talan testvéreink nyomorát láttam esehföldön. És e most záródó hét-
nek bőjtös gyásznapján könnyes szemmel olvastuk a siralmak éne-
keiben a köznyomor följajdulását a háború harmadik esztendejének 
kezdetén. A vérpazarló mészárlást, a siralmak énekének vérfa-
gyasztó, jajgató panaszát olvasók : letipratá Uram körömbe én erős 
vitézeim, gyülekezést hirdetve ellenem — megtörni ifjaim2. 

És még mindig fokozódik a nyomor, még mindig emelkedik 
az ár, a vér árja; még mindig dagad folyama, mintha soha apadni 
nem akarna, -rsv eud nercen zrh rum Szembe, hátba3 támadnak ádáz 
ellenségeinknek megújult, kétségbeesett, vérpazarló, létfecsérlő roha-
mai. A tisztulni indult nyári égen újból viharteljes nehéz fellegek go-
molyganak, szüntelen földi villámlás tűzhányó ereje ontja a halált. 

Elmúlt az aratás, fogytán van a nyár, de a mi segítségünk 
nem érett még meg4: a viharzó világharc rémes komolysága nem 
tart szünetet, a tűzhányó csaták nem ismernek megállást. Tusák 
tusái dúlnak: ezekben a vészméhű órákban, ezekben a sorsvemhű 
napokban, ezekben a nemzedékvesztő, korszakmásító, mozgalmas 
iszonnyal telt időkben tetőzik a fékvesztett öldöklés. Rémülve lát-
juk, minő irtózatos az emberi állat, mikor tömegben van s tömeg-
ben válik dühödötté5. Kegyetlen, elszánt csatatűz közepette látjuk 
elmefárasztó munkában, emberemésztő harcban az árokszálló bátor 
legénységet, a putrilakó jeles tisztikart víni a népek véres ütközé-
seit, vészes mérkőzéseit. Emitt a szent korona várományosa védel-
mezi örökének ívlő határát, a magyar határt, amott a lengyel fő-
város útját elállja szövetségesünk diadalmas, hadverő vezére, aki 
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átvágtatott irtóztatón mazúr alatt a muszka tón6 s a mazúri láp 
roppant ingoványaiba fojtotta a muszka túlerőt. Odalenn véreink 
viaskodnak a hitszegő rüpőkkel. Mindenfelé rémes vérontás érteti 
•meg a próféta mai igéjét: Bizony, mint a fű, úgy hull a nép7! 
Sűrű rendet vág az irtó fegyver mindenütt a küzdő néptömegek 
soraiban. A nép áll fegyverben, a nép java s a nép java hull el 

csatatéreken. 
Immár amott is a nép áll fegyverben : az angol is a mi hadi-

szervezetünkbe kényszerült. Nem volt neki elég toborzottak tömege, 
vásárlottak sokadalma, színes telepesek rajzása, semlegesek segélye. 
Nem volt neki elég az óceántúli köztársaság nemleges semlegessége 
velünk szemben, tevőleges semleges volta az ő oldalán: vérpadra 
kellett vinnie büszke szabadságaiktól megfosztott önnön fiait. Tele-
pes angolok, telivér angolok százezerjei vegyest fogynak a Somme 
vidékein. 

Megfeszült erővel vívunk mi is, összeérozve, összeértve szö-
vetségeseinkkel. Sarkal bennünket a nemzeti érzés, sarkal bennün-
ket a nemzeti mult, sarkai bennünket az ujrakelt sejtésben lüktető 
nemzeti jövő telítette tudat, amely imént az ország házában meg-
szólalt, hirdetve határaink végsőig védelmezését. 

Pillanatnjű balsiker, részszerű hátrálás, csorbulás ne riasszon 
bennünket, ne fojtsa el reményeinket. A rémes vérveszteség ne ejt-
sen kétségbe. A nemzet összélete helyrehozza a veszteségeket és 
fiaink vitézsége kiköszörüli a csorbákat. 

A háromhetes népgyászt a vigasz hét hete váltja föl. Orgo-
nabúgású, halottkeltő szóval köszönt bennünket mától fogva hét 
szombaton át a vigasz napfénylelkű prófétája. A mai szombaton 
hangzik felénk először biztatása: vigasztaljátok, vigasztaljátok né-
pemet8! Hirdeti jövőnk össze nem rombolhatóságát, hirdeti vészlő 
háború izzásában a kétlő fülnek, hogy bételik hadi szolgálata a 
népnek9. Hirdeti azt az áhított percet, amikor a vérontó vakbuz-
góság megszakad. Hirdeti Isten csodás segedelmét, hogy a zivatar-
járta, viharállott, vészpróbás nemzedék hazaszáll tűzhelyének béké-
jéhez, munkájának boldogságához, z'hzzi vzrzrm ff^ea: Kettős10, 
sokszoros a csapások sokasága, kettős, sokszoros lesz a béke vi-
gasztalása ! 

Sikertelen hátrálásra éledő előretörés következik, győztes elő-



retörésre szülemlő béke. Sajgó sebre, epesztő fájdalomra a kelő* 
béke reményében hegesztő balzsam enyhe száll. 

Tetőzik immár a háború pusztító, fokozhatatlan rémsége: föl! 
kell ébredni önmarcangoló őrületéből ennek a világrésznek, hogy 
az emberek szörnyű harcából Isten könyörülő békéje keljen. A 
könyörülő Isten békéje lelkünk reménye, lelkünk imádsága, lelkünk 
vigasztalása! 

Megriadt lelkünk áhítattal hallgatja a próféta békehirdető vi-
gasztalását. 

Erezzük,, közéig immár a világválság végelválása; érezzük,, 
utoljára dagad ellenünk mindenfelől az ár. Támad utoljára egy-
szerre, mindenfelől a háborús összeesküvés, de állja a támadást 
nálunk a védelmes összeforrás. Odaát egyesül távol fatörzsek ösz-
szeborított lombja, nálunk ellentáll szomszédgyökerek kitéphetetlen, 
szétszakíthatatlan egybefonódása. 

Dagad a támadó hatalmak árja és mind e folyam a tengerbe-
siet, de az írás igéje szerint a tenger nem telik meg1'1. A közép-
hatalmak tengere nem telik meg velük. Elnyeli, mint a tenger a. 
folyamokat, foglyaikat, rohamaikat — megvédi önnön partjait, ha-
tárait, egész hatalmas medrezetét. És a népek tengere fölött az Ur-
nák történetalkotó szelleme lebeg: a népek tengerén viszen utadr 

ösvényed a történet hatalmas vizein, bár nyomdokaid föl nem is-
merszenek12, föl nem ismerszenek a küzdő ember rövidlátó szemé-
nek. Az 0 útjait keressük, az 0 békéjét könyörögjük, akiről meg 
vagyon írva a zsoltár könyvében: Lecsendesíti tengerek zordon zú>-
gását, hullámaik zajgó zűrzavarját, népek összezendülésének zsi-
vaját13. 

Amen. 

1 Jer. Sir. t, 3! — 2 U. o. 1', 15. — » Krún. Ili 13, 14. — «-Jer. 8, 20. — ® Eötvös Ka-
roly VI. 40 — 6 Ernőd. — ' Éz. 40, 7. — » Éz. 40, 1. — » Éi . 49, 2. — »» Éz. u. o.. — 14 Kolv 
1 , 7 . — " Zsolt, 77, 20. — 11 Zsolt. 60,. 5. 



H A V A S A L F Ö L D I. 

Emlékezzél meg arról, amit Amálek tett veled az úton . . 
hogy megrohant, mint az útonálló és elvágta tőled a széleken hul-
lározókat, mikor te megfáradt és kimerült voltál és nem félé Istent. 
Legyen ezért, ha Isten nyugalmat szerez néked minden ellenséged-
től környös-körül, töröld el Amálek emlékét az ég alól. El ne fe-
lejtsd ezt1! 

Elszéledt határvédő hullározói seregeinknek őrizték a szövet-
séges románok határát. És az útonálló reánk tört, még alakiságait 
sem tartva be a becsületes háborúnak. 

Ellenségeink zászlai alá iratkozott a romlott bojárság, a latin 
faj ez elfajzott féltestvére, Párizs szójárásának és feslettségének ez 
a kendőzött majma. 

Tudtuk, hogy Havasalföld dák álmaival kelevéztörő bajvívásra 
kell előbb-utóbb kelnünk, de nem hittük, hogy ily meglepően ütő-
dik ki e szerződéses szövetségesünk igazi arca a viseltes álarc alól. 

Leskődött, orozkodott, ólálkodott utánunk, mi pedig simogat-
tuk, becéztük, támogattuk, védtük őt. 

Nekünk köszöni keletkezését, függetlenségét, gyarapodását; 
ellenünk fordul hálátlansága. Megvette önnön jövőjének veszedel-
mére a guruló rubel, a csilingelő sterling, a faj rokon frank. 

A krimi háború után gondjainkba vettük ; orosz rablás ellen 
itt keresett oltalmat és most orosz zsoldba állott, pedig ha az orosz 
válnék a közel kelet urává, örök rabság volna része Havasalföldnek. 

A pénzen megvásárolt egyéni érdek párosult a magyarfaló 
gyűlölettel és a hitványán hátbatámadott és megrabolt bolgártól 
való félelemmel. Fél a paraszt vérén élő bojár az államépítő bolgár 
paraszttól. Ezért esett meg a gyalázatos szerződésszegés rablótá-
madása. És a rablótámadást nem szokás bejelenteni. A rabló lesből 



támadva rohanja meg áldozatát. így támadt a román becstelenség, 
így következett be nála is a nemzetközi becsület szennyes csődje. 

Mindvégig ők voltak, akik a zsoltár igéje szerint : békét be-
szélnek, de gazság van szivükben2. Hitegették követünket, áltatták 
és hitt nekik. Mint az égő ház lakója, aki nem menekül a fojtó füst-
ből, mert még nem verték félre a harangot. 

Akaratlanul fülünkbe cseng az őrszemről szóló prófétai ige : 
Lón hozzám az Úr igéje, szólván: az országot fegyver ha fenye-
geti, vegyen az ország népe önnön kebeléből egy embert és tegye 
meg őt őrszemnek. És ha meglátja, hogy fegyver készül rátörni az or-
szágra, fújja meg a kürtöt, hogy intse a népet. Haki hallva a kürt 
szavát, nem hajt az intésre és reátör a fegyver és elragadja, önnön 
fejére száll vére : hallotta a kiirt szavát, de nem hajtott reá — reá 
száll vére; ha hajt vala reá, megmenekül. De ha az őrszem látja 
a betörni kész fegyvert és nem fújja meg a kürtöt és a nép nem 
intődik s a fegyver betört és valakit közülük elragadott, az őrszem 
bűnéből ragadtatott el és vérét az őrszemen keresem3. 

Nem tudták ügyvivőink, hogy az állam, amely a jog kútfeje, 
kezelője és kezese, kifelé nem azt tartja kötelező jognak, amit szó, 
szerződés, szövetkezés körülír, hanem csak azt, amit a másik el-
tűrni kénytelen. Jog az, ami ellen a másik védtelen. Jog a hata-
lom. Jog az erőszak. Az állam befelé a jogot óvja, védi az erőszak 
ellen. Önmagát csak erőszakkal védheti meg. Belső jogvédő hatalma 
a külső hatalomvédő erőszakon sarkallik. 

Azt hitte a rumuny, most a hatalom kezében van, elérkezett 
az orvtámadás perce. Pedig nem nemzeti háborút indított létjogáért a 
hatalmak e kitartott bérence, hanem hosszú habozás után a nem-
zeti hóbort, a nemzeti szégyen, a nemzeti vérbűn vétkes kalandjára 
szánta reá magát. Nem saját szenvedélye indítja, lianem mások szá-
mítása, nem a nemzeti harag, hanem a vesztegetés maszlaga. Se-
gíteni akar önnön sírját megásni. Ha sikerülne támadása, aranykor 
lett volna akkor neki a régi török hódoltság szemben az elkövet-
kező orosz rabsággal. 

így született meg a talján hadüzenet mása: aljasságra, ha-
zugságra, tettetésre hű mása. 

Sohasem tisztelte Havasalföld újdonsült állama a nemzetközi 
egyezményeket. A berlini szerződés önállóságot adott neki, de ki-
kötötte minden lakójának egj^enjogúságát. Erre Bratianu, az apa, 
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— akinek szűk Románia, amelyet akar kerekíteni Erdéllyel és a 
temesi bánsággal4 — idegennek nyilvánított egy negyedmillió benn-
szülött zsidót, kizárta birtokból, iskolából, iparból, orcátlanul kiját-
szotta az európai hatalmak parancsát. 

Mi a rumuny királynak az adott szó ? Amit ajkadon kiejtet-
tél, tartsd meg és teljesítsd5, így tanít bennünket ma az írás. Az 
adott szó szentsége utolsó maradványa a közéletből eltűnt erkölcs-
nek. De a rumuny királyról és közférfiairól szól, amit maró gúny-
nyal lobbant szemükre az elnémult látóknak a próféta: cnr px "¡i-üt 
Kincsen bennük a szó6, szavuk szellő, kézjegyük hazugság, követ-
kezetességük csak a gazságban tántorodatlan. Nálunk talált évtize-
des oltalmat, most elszegődik Moszkvához. Lélekvásárlás, orgyil-
kosság a cinkosság harci eszköze. Reágyujtja a görög királyra 
•erdei lakát, reágyujtja egész szerencsétlen országát. 

Csengő arannyal, ezüst golyóval toborozzák társaikat. Hirtelen 
görög tűzzel akarják a semleges vacsoravesztőket fényük körébe 
csalni. De a Dardanellák Don Quicbottei kalandja után Byzánc tö-
rök kézen maradt, a szalonikii szappanbuborék pedig szétpattanó-
ban van. Ennek szivárványos játékát akarták a román árulás 
lehelletével felfokozni. Előlegezett győzelmi mámor köszöntötte Pá-
rizstól és Londontól Bukarestig a hadüzenetet. Szétpattan a szap-
panbuborék : a megalázott rumunj7 határerődön a bosszuló bolgárok 
lobogója leng és a hangos örömet néma hüledezés, kapkodó meg-
futamodás váltja föl. 

A balkántrilógia a két helyi háborúban nem fejeződött be. 
Az első a bolgárok hajnala, a második a szerbek hajnala volt, a 
harmadik a szerbek enyészete, a rumunyok alkonya. 

Havasalföld önnön halálos ítéletét írta alá, amikor orosz csat-
lakozást, függést keresett ellenünk s a bolgárok ellen. Vörös posztó 
a cárnak az élni akaró, Bj7zánc útját elálló bolgár. Megtámadja 
saját haderejével és rumuny csatlósait küldi ellene. Kezdet és vég 
egymást éri. Visszatér kezdetéhez a világháború: Byzáncért folyik. 
A rumunynak be kellett törnie Erdélybe, hogy az orosz a tenger-
szorosok felé előre törhessen. A szláv egység dögvészének állandó 
összeesküvése a nyugat ellen most ebben az alakban kísért és kí-
sérletez. 

Jobb, ha leszámolunk: a rumunj7 orvtámadással az utolsó 
megoldatlan kérdés is fölvetődött és égetővé vált. Megoldja fegy-
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verünk. — Nem tűrünk ellenséges államot az Aldunán. 
Az orvtámadás a béketűrők lelkében is fájdalmas tünődést7 

megdöbbenést keltett, a hevesebbek körében zajos tüntetést szült. 
Hiszen előkelő, nemes dolog a rumuny királyi szóban bízni. Elő-
kelő, de nem elővigyázatos, nemes, de nem nemzetvédő. Erdély 
bármely közférfia, ha odalenn képviselte volna hazánkat, meglátta 
volna a leplezetlen készülődő veszedelmet. Ott állottunk volna föl-
készülve a szorosoknál. Igaz, nem kell ép a határnak egyúttal vé-
dővonalnak is lennie, de a megriadt nép szenvedéséért nem kárpó-
tol a megőrzött főúri előkelőség látszata. Ma már maga a rumuny 
király is vallja, hogy germán vér ugyan, de nemzeti, félázsiás fe-
jedelem, egyívású a szerb vajdával s a crnagore törzsfővel. 

Megrohanták Erdélyt, az unió óta legféltettebb ékkövét a szent 
koronának, Erdélyt, ahol híven ápolták nemzeti nyelvünket abban, 
a korban is, mikor nálunk sok fényes palotában már csak ven-, 
dégnek tekintették7. 

Havaselve megrohanta erdőelvét és a szétriasztott népet Ki-
rályhágón innen könnyes szemmel, tárt karokkal fogadtuk. A résen 
álló sajtó g}rors hívó szavára megnyílott a segítés forrása. Az írás 
igéje szerint hozta a közönség a segítséget és adakozott asztag-
számra8. 

Meghúzódik az ország bensőjében a szétriasztott határszéli la-
kosság s az első rumuny kudarc hírére fölocsúdik töprengéséből. 
Érzi, hogy érette folyik a küzdelem, a győzni induló küzdelem és 
a tömegszálláson édes otthonáról, a közös konyhán saját tűzhelyé-
ről, a füldönfutás szomorú óráiban hazaszállás boldog öröméről ál-
modik a zsoltárbeli zarándokok énekével9: 

Midőn visszavezérli Isten Sión menekülteit, álmodozók leszünk. 
Mosolygást ölt ajkunk, nyelvünk vígasságot, 
Megszólalnak a népek: nagyot mivelt az Úr ezekkel ! 

Nagyot mivel az Úr velünk, ujfönt vidámak leszünk. 
Vez'rold vissza Urunk menekvőinket. 
Epednek mint forró délvidék hüs forrásokért. 
Akik könyhullatással vetettek, örömujjongással arassanak. 

Az első győzelem hírére már szinte látják bujdosóink, amint 
seregünk az orvtámadót űzi — vadcsapáson, vízomláson veri, vágja,, 
űzi egyre10. 

Szól már a hadrakész haza az Isten mai vigaszos igéjével 
Erdélyhez és az elszéledtekhez: rövid szempillantásra elhagytalak,, 



de nagy szeretettel gyűjtelek egybe; kis búsulásomban rejtet-
tem vala orcámat előled egy szempillantásig, de örökkévaló szere-
tetemben könyörülök rajtad, szól megváltód, az Úr ! Mert a hegyek 
megindulnak és a halmok megrendülnek, az én irgalmam pedig 
tetőled el nem távolodik és az én békességemnek szövetsége meg 
nem tántorodik, szól könyörülöd, az Úr11! 

Amen. 

1 M. V. 25, 17—19. — 2 Zsolt. 28, 3. — 2 Ezek. 33, 1—6. — < Ágai, Vízen és szárazon I. 
322. — 5 M. V. 23, 24. — « Jer. 5, 13. — 7 Deák III. 301. — 8 Krón. II. 31, 6. — 9 Zsolt. 126. 
— io Arany í. 327. — » Éz. 54, 7. 8. 10. 



A H A Z A I Z S I D Ó S Á G . 

És szóla Eli a főpap, mondván : indulj a béke felé és Izrael 
Istene teljesítse könyörgésed, amely könyörgött előtte. Kinek volna 
az új esztendő reggelén más könyörgése, mint a béke könyörgése? 
Ki imádkozik ma egyébért, mint ezért a mennyei visszhangért: 
D^trS 'zb indulj a béke felé?! Ki gondol egyébre, mint hogy némul-
jon el már valahára a halálhörgés, csituljon el az enyészet tobzódó 
őrjöngése, üljön el életoltó rohamok dübörgése, szűnjék már szá-
guldó paripák robaja, őrjítő tűzérzaj • földindítása. 

p- orn vtryö ScmS Aki teremtett lényein könyörül az ítélet nap-
ján, hozzá száll ez ítéletidőben hő imádság, forró könyű, megriasz-
tott remény, fuldokló sóhaj : zárd bo a tömeghalál, az embererdő-
irtás, a hajmeresztő irtózat könyvét és üsd föl ujbói a régen zárt 
könyvet: d'bt") rcm PTt az élet, az áldás, a békesség könyvét. Abban 
van minden: élet, remény, üdv, boldogság, enyhület, vigasztalás, 
gileádi balzsam a sebzett világnak. Magunkba szállunk. Fölolvad 
gőgünk konoksága megtérő bűnbánásban, hév imában, a segítő 
könyörület szerető munkájában. Vedd le rólunk rr?*:n yn enüek az 
iszonyú, ennek a végeláthatatlan gezérónak végzetét : a balvégzet 
folyamát rekeszd el, -h:d a béke folyamának elrekesztett zsilip-
jeit nyisd meg az elepedett világnak. 

dtidi íree n Az Úrtól vagyon halál és élet; enyészetbe mé-
lyeszt és fölemel belőle. Övé a földnek oszlopszékei, reájuk he-
lyezte a hitnek világát. Oh ne engedd megrendülni létünk oszlop-
székeit, világkormányzó akaratodba vetett hitünket: építsd föl a 
győző igazság fenyegetetlen békéjű világát. 

Az Úr, a békeszerző Isten, ítéli px "dek a föld pőréméit, a 
.háborúban vonagló temérdek népeit. 

Kürtszó hirdette hajdan a jubiláris esztendő istenbékéjét: oh, 
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szeráfok éneke, szférák zenéje volna már a kürt szava, ha békét 
hirdetne ez ünnepen. Akik megmaradtunk a rémségek veszedelmei-
ben, zokogó örömmel fakadnánk imára, dicsérve Istent, aki a béke 
rég áhított szombatját virrasztja reánk. 

Még mindig harci riadót fújnak világszerte a kürtök. Har-
madszor újul az esztendő, kél a sófor búgó szava, de nem béke 
híradója még a búgó szó. Lassabban folyt régente a háború : ma 
gyorsabban folyik, fejlik, fokozódik, mégis tovább tart. Még mindig 
süvölt a háború szele, még mindig hullámzanak a seregek, még 
mindig ömlik a tengervér r - r r r m t r ? •"'y^Dm d t t t í i r m y c - c y n j \ x s n m 

Még mindig rejtezik a fegyveres nép barlangokban, szikla-
szakadékokban és hegyhasadékokban, horhókban és árkokban'2. 
Fogytán a munkás, fogytán az igavonó, földek vetetlenek, erdők 
letarolva, szőlők avarban. Kárhozat és pusztulás, égnek-földnek 
ránkszakadása, szomorú kétségbeesés, amelyből nem kél túlcsa-
pongó remény. 

És éhség vala Dávid idejében három esztendeig, esztendőrül 
esztendőre és keresé Dávid az Úr színét3. Keressük mi is az ünnep 
reggelén az Űr színét, esztendőrül esztendőre nyúló, immár har-
madéves megpróbáltatás nehéz napjain. Harmadszor szólamul meg 
az ujuló esztendő kürtje : vajon szól-e a háborús kürt jeladása a 
városban s a nép meg nem retten-e4? Hozzászoktunk a szüntelen 
háborús jeladáshoz, harcbaszállók énekéhez, elindulok dobpergésé-
hez, hadi indulójához. Hadfiainkat, a gyermekifjakat és az őszülő-
apákat odakint tudjuk : töretlen vitézség, rendítellen bátorság, szí-
vós kitartás, végleteket tűrő odaadás, fegyelmezett kötelességtudás 
el nem hagyja őket. Fokozódó ügyességgel, haladó alkalmazkodás-
sal állanak fegyverben. Csodálatos az erőkifejtésük, szinte vakmerő 
az ellentállásuk a számlálatlan támadóval szemben. Sorakozunk az 
emberanyag kimerüléséig, hordjuk mindaimyian az igát, gond és 
nélkülözés, aggódás és veszedelem nehéz igáját. Álljuk a háborút. 
Nem zúgolódunk az iszonyú kénytelenség ellen. Igen, iszonyú kény-
telenség ez a háború ! Mi nem kerestük, nem szítottuk, nem kí-
vántuk, rablószándékkal nem lestük. Szította angol, kívánta francia,, 
kereste muszka, rablószándékkal leste talján és rumuny. Mi nem a 
világtengerért küzdünk, mint London tőzsérei, nem bosszúért, mint 
Párizs kábultjai, nem a tengerszorosokért, mint Moszkva kényurai, 
nem harácsért, mint a déli vérebek, hanem küzdünk létért, meg-
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maradásért, tűzhelyért, honért. Erdély széleit n}raldossa a támadók 
tengerárama. A multak minden iszonyatai feltámadnak, a próféta 
igéje szerint: aki a halálé a halálé, aki a fegyveré a fegyveré, 
aki az éhségé az éhségé, aki a fogságé, szomorú fogságé5. Reánk 
szakadt a gond, a gondok gondja, a háború és nőttön nő és min-
den napja mélyíti a régi gondot és termi az ujat. Fenyeget sebző 
fegyver, kínzó éhség, keserű fogság. Könnybe lábad a szem, őszül 
a haj, bágyad a szív ! Köröttünk menekvők vérző szíve, könnyte-
len, kiapadt szeme, gyámoltalan családok, semmivé lett földönfutók. 
Pasztává lettek újból honi vidékek — fojtó félelem lidérce üli meg 
a lelkeket. Fogytán a háj, a tej, a hús és a kenyér és a magyar 
Kánaánban hihetetlennek hangzik a próféta ígérete: és hívom a 
gabonát és megsokasítom és nem bocsátom reátok az éhséget; 
megsokasítom a fának gyümölcsét s a szántónak termését, hogy ne 
érjen többé az éhség szégyene a népek előtt0. 

re1? iirx Dús aratása esik a halálnak mindenfelé : lenn a 
hullám mélyének sötétén, tenger mélyének vakságában, fönn bá-
rányfelhők derűs magasában, anyaföld rejlő ölén, aknák tárnájá-
ban, termőföld színén, hegygerincen, völgyszakadékbau. 

Agyúk tűzesője, gépfegyver seprő zápora, robbanó aknák 
pokla, szétvetett pattantyúk sebosztó szilánkja, fojtó lég, folyékony 
tűz kelnek irtózatos versenyre és mellettük kézitusa fordul az el-
lennek megkövesült arccal, a fölébredett ősvilág kézitusája, amely-
nek minden kezebelije csak egy-egy kifent fokos, egy-egy kétélű 
kés, tőrhegyű szurony, legörgő szikladarab. Összefognak ujívású 
öldöklő gépek, rég elfeledett, de ujratámadt készségekkel. 

Bömböl az őslényekkel vetekedő lomha tömegű, de csodásan 
könnyű igazodású negyvenkettes: acélbordák közt mozdulatlan me-
red égnek az őslény ormánya, az öblös cső. Rengő lökésétől meg-
reng a talaj. Földindulás támad, tűz és pokol száll a vulkán tor-
kából, acélkupolás erődítéseket forgat ki sziklaöntésű alapjaikból: 
egy pillanat és várdüledék jelzi enyészetes nyomát. 

Kétéves háborúban, váltakozó hullámzásában virágzó tájak 
kopár sivatagokká, termőölű televény puszta avarrá, békés falvak 
kietlen romhalmazzá, nemes műalkotások széthulló pörnyévé lettek. 
Dúló tüzet gyújtott, békés tűzhelyeket kioltott, szívet tépett, bol-
dogságot tiprott, gyászt sokasított a háború mindenütt. De mindenütt 
legszánalmasabb a mi szenvedésünk, a zsidóság szenvedése. Romba 
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dőlt templomok, széttépett tórák, szétvert községek, vérző lelkek. 
Nem szólunk a zsarnok cárért elvérző, fogságba kerülő orosz zsi-
dókról, akik otthon is hontalanok s akiket százezrével kerget ha-
lálba a cár. De ott a gácsföldi testvérek sorsa, akik nagy rajokban 
menekültek hazánkba is. Mint a csángó Moldvában a magyarnak 
•oláh, az oláhnak magyar, úgy Gácsország zsidósága a lengyelnek 
német, a németnek lengyel, s ezenfölül mindkettőnek zsidó. Ki-
mondhatatlanad sokat szenvedtek békében, képzelhetetlenül sokat a 
háborúban. Hiszen eme „keleti zsidóság" sorsa a háború során 
taglalások közhelye lett. Senki szenvedésben velük, senki velünk 
nem vetekedhet e háború során. Szenvedtek sokan sokat. De az 
egyén szenvedése véle elmúlik, míg a faj fájdalma tovább sajog és 
emésztő kórja nemzedékeknek szárítja ki velejét7. 

Hogy miért szenvedtünk mi másoknál többet ? A lázbeteg 
lázálmaiban rég elfeledett gyermekkori nyelvjárásán szólal meg: 
a háború izgalmas lázálmaiban hamvai alól kikelt a haladó kor-
szellem elfojtotta gyűlölet újból. A lobbanékony természetű, hirte-
len haragú nagy Napoleón, mikor a kis ajacciói taljánból már a 
franciák császárja lelt, ha vérei ingerelték és haragra lobbant, ön-
kéntelen a corsicai tájszólás parázs szitkain tombolta ki tajtékzó 
dühét. Ősingerek ősösztönöket, kialudtaknak, kiveszetteknek hitt 
ősösztönöket váltanak ki. A háborús izgalmak szokatlan ingerült-
sége sok lélek mélyén felköltötte az ellenünk való gyűlölet elrak-
tárolt érzetét: felkölti az ősinger az ősösztönt, pedig nincs vele 
semmi különös kapcsolata. Kiirtatlan aludt és egyszerre csak elő-
búvik, mindent ellep, mint a tarackbúza kiirtatlan gyomgyökere 
beszövi a tarlót, mintha csak gondos szántóvető keze szórta volna 
barázda alá a gaznak szemét. 

Az izgalom, a láz, a megriadás fölrázza az ősösztönöket és 
az ellenünk forduló ellenérzés és rosszindulat, sajnos, kiirtatlan 
tövű ősösztön, amire az egyenjogúság és becikkelyezés törvénye 
ép csak vékony földréteg feledését homlítá reá, de kiirtani nem 
tudta. Nem kérdezzük : akarta-e ? Mert annak a nagy kornak nagy 
embereihez nem fér a gyanú. De utóbb, az izgalom perceiben elő-
pattant a gyermekkori nyelvjárás, a corsicai káromlás : a gyűlölet-
sugallta rendelkezések gyűlöletsugallta kiaknázása. 

Komor, fájó emlékezések rajzanak körül bennünket a szent 
nap reggelén. Ne zavarjanak bennünket honfiúi érzelmeinkben, ál-



160 

dozatkészségiinkben, mert a haza nem a jelen törpéinek sokasága, 
hanem a mult nagyjainak hagyománya, jövőben való ujraébredése. 
Akik a türelmes új Magyarországot megalkották és benne nekünk 
hazát szereztek, azoknak szelleme az az eszmény, amelyért a ma-
gyar zsidóság rajong. Az eszményi Magyarország jövője első imád-
ságunk e mai nap áhítatában. 

Amen. 

Megáldalak immár a kelő újév reggelén, én édes Véreim és 
Atyámfiai. Az Isten áldjon meg benneteket és őrizzen meg. Vegye 
le rólatok az áldás visszáját, a háború átkát, de amíg tart a há-
ború, adja a hazának hadjártas, erősszövetű tisztek vezetését, had-
álló, viharbiró harcosok vitézségét, amely szembeszáll az ellenség-
gel és helytáll urahagyó szökevénynek árulása helyett. 

Az Úr világíttassa felétek orcáját és legyen irgalmas iránta-
tok. Égi irgalma szálljon oda, ahol egyedül maradt árváival az öz-
vegy anya, árváival, akiket nem nevel apai szigor, csak anyai gond 
csöpörget föl. Égi áldása kísérje az anya végnélkül való szeretetét, 
féltő gondját, törhetetlen erélyét, bölcsen gondoskodó háziasságát, 
lelke hívő érzületét, önmegtagadásának fenségét. 

Az Úr emelje feléd orcáját. Az ifjúságnak adjon piros arcot,, 
amelyen nap sütése, vérnek heve, fiatalság erős üdesége fénylik. 
Engedje, hogy a férfiú legyen karra erős, szívre bátor, munkára 
jutalmas. Engedje, a hitvesi hűség szilárduljon, a nő munkájának, 
amely nem hősi formákban él, hanem hősi tűréssel van tele, a nő 
munkájának értékelése fölszálljon. 

És akinek delelő napja már elmúlt és életének fordulója le-
felé mutat már, adja aggkor tisztes őszülését, gyermekek, unokák 
boldogulását, megalkuvó bölcseség megbékélő tapintatát. 

És adjon néked békét. Induljon meg az új esztendő Ígérete-
sen, derülő égbolttal, mint a mai nap hajnala. Váltsa valóra, ami 
boldog sejtés, rajongó ábránd, áhítatos fohász él bennotek. Adjon 
a hontalannak hajlékot, a távolban szenvedőnek boldog hazatérést, 
a sebhedettnek gyógyító ápolást, a didergőnek takarót, az éhezőnek 
kenyeret, az ember minden fiának békét! Amen. 

* * 
* 

i Sám. I. 1, 17. — 2 Sám. I. 13, 6. — 2 Sám. II. 21, 1. - 4 Amosz 3, 6. — 3 Jer. 15, 2 . 
— 6 Ezek. 36, 29. 30. — 7 Rubínyi Mózes, A csángók 5. 
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pimtj cpfin rx xiu Látta Istent a távorból: így halljuk ma az 
igét ősapánkról: fölemelé szemét és látta Istent a távolból1. 

Hull a falevél. Az ég napról napra borongóbb, a napfény 
bágyadtabb, a lomb sűrűbben hulló. Őszi bujdosó szelek sírnak sú-
gón, halkan és fütyülve hűs, nedves, uszályos ködruhában, táncos, 
forgó rajban: múló élet méla hangulatai vesznek erőt rajtunk. Is-
tenkereső indulat ébred, köd mögött a napot, borongáson túl az 
új delet sejdítő. Nyomasztón borús a szemhatár; gyászfátyol leng 
a földön, föl nem emelhető gyászfátyol, mint őszi hajnal makacs-
kodó köde. Eletujhodás oszlatja el. 

Akinek életujhodás kell — s kinek ne kellene e vénhesztő 
időkben, barázdaszántó aggalmakban, a várakozás e lázas feszült-
ségében, kínos feszültségében? — akinek életujhodás»kell, ide me-
nekül ma Istenhez, minden remény, minden bizodalom ki nem me-
rülő kútfejéhez. Ünnepébresztette hitünk menedékhelyünk, amelyet 
keresünk, mentsvárunk, amelybe be nem hatol a kétségbeesés, szen-
télyünk, amely a gyáva eltompulás szentségtelen nyomásától megóv. 

Megóv, bátorít, boldogít hitünk, hogy a mennyei gondviselés 
virraszt fölöttünk és cserben nem hagy bennünket. Ha sohasem 
volt, most éltető kenyér a hit: nélküle elsorvad lelkünk. Ha soha-
sem volt, most üdítő ital az áhítat, istenkereső áhítat: nélküle el-
eped szomjúhozó keblünk. Most eleven, a megpróbáltatás, hánykó-
dás, aggás óráiban az újjászülető, életujhasztó, hívő áhítat szent 
fölbuzdulása. 

Ne gondold, hogy a buzgalmas fölemelkedés, buzgóságos len-
dület, mennybemerülő elmélyedés fölös, hiábakelő, gyümölcstelen, 
piperés dísz csupán. A burgonya nem akkor neveli gumóját, mikor 
beleszövi gyökérszálait az anyaföld tápláló rétegébe, hanem akkor, 

u 
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amikor feleslegesnek látszó, ízes gyümölcsöt nem érlelő bimbói ki-
nyílnak : a bnrgonya akkor köt, amikor virágzik. Nem a virágból 
váló magban, hanem a virágzás erején-során szövődő, föld ölén da-
gadó gumóban rejlik az áldás. Oh, mert nem a kenyéren egyedül 
él az ember lelke: áhítat kelő virágjában kelő remény, bizalom, 
hit táplálja, szerzi, szövi egybe a lelki élet termő mélyeit, mélyülő 
erőit, erős hatalmait. Rajta játszik a napsugár a virág szirmain és 
lenn a földben táperő sűrűdik belőle: rajta játszik a hit sugára a 
lelken és földi talaján ellentálló lelki erő szűrődik belőle. 

Rajta játszik a csipkebokron az égi fény lángja és a látó lé-
lek előtt föltűnik a csipkebokor csodája. Föllobban a népe sorsán 
tépelődő, reménytelenség környékezte hű pásztor előtt a csipkebo-
kor csodája és nem lép közelebb hozzá, kézzelfogható megértésre, 
hanem szól: 

x; miDX eltávolodom, hogy lássam ezt a nagy látomást2 lelki 
szemmel értve meg távlatát. Távlat hiánya, amiért nem értjük a je-
lent sem boldog elégülésében, sem boldogtalan szorultságában. 

Az ívelődő szivárvány dús színpompáját a távol szemlélőnek 
szeme fogja csak föl: aki az oszló sugártörés helyén, a felhőkö-
penyben lebeg, csak merő szürke ködöt lát maga körül, pedig a 
szivárvány színes sávjai sugárzanak körötte ; oh, hányan nem lát-
ják boldogságuk szivárványát, mert a távlatot nem találják meg, a 
melyből észlelhetővé válik. 

E mostani borús időkben se tudjuk, hol rejlik a szivárvány. 
Nemzedékek értére nem jártak ily nehéz, komoly napok. Nincs 
ház, nincs ember érintetlen a vihartól és mégis, ha megtudnók ta-
lálni a kellő távlatot, nem e jobb jövő tarlótörésénok tünnék-e fel 
e véget nem érő küzdés ? 

Távlatból értenők meg, nem-e hatalmas nevelő erő a nevelő 
szenvedés eme legnehezebb formája : ez az erőfeszítés, amely meg-
tanít fokozni az anyaföld termőképességét, az iparnak termelő ere-
jét, fokozni mindenek fölött a köz ellanyhult gondolatának hatal-
mát, az egyén kibontakozását a béke önzéséből, fokozni az önző 
törtetés elítélését, a közlélek tisztulását, fokozni a veszély fojtó per-
ceiben az istenölelő hit áhítatát. Ha soha meg nem értettük, most 
megértjük a zsoltár igéjét: 

¡ri;n x^r b-:r, nrx ^ pxn ncBB« x nop Kelj Isten, ítéld a földet, 
mert a Te örökséged minden nép3, minden nép lelkének megértő 
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hite., hogy a Te igazságod győz a fold véres küzdéseiben, hogy 
nem teszed le a világuralom jogarát, amely fölragyogtatja mint a 
hajnali fényt igazadat és igazságodat mint délszak déli verését4. 

Vérzik Európa. A gazság ontja vérünket, de igazságért 
küzdünk. 

Elvérzik Európa. Elvérzett bátor, szókimondó képviselőjének 
beismerése szerint Franciaország. A francia nép végkimerülésig 
küzdött, de még mindig hajtják a vérpadra, még nem szűnik a 
megcsalt nép mészárlása. Közférfiai még színészi karlejtéssel ját— 
rszák a győző szerepét, meddő szóvirággal tüzelik népüket elérhe-
tetlen g}7őzelem felé. Vérziink mi is. A harmadik háborús ősz kö-
déi ereszkednek alá s még nem némult el a harci kürt. Nemzetek 
sorsa, államok veszte, milliók élete, milliárdok értéke forog kockán. 
A tejjel mézzel folyó magyar Kánaánban adagoljuk a kenyeret, ün-
nepi vendéggé válik a hús, fogy a vér és a vagyon. Es mégis, 
nem a vagyon fogy el és nem a vér van fogytán — hisz két so-
rozásnyi ifjú serdült háború közben katonává — hanem fogytán 
van a háború haragja, éltető, létjogosító haragja. Felgerjeszti a 
hitszegő támadás újból, de nem fokozódik végtelenségig. Kimerül a 
háborús harag. Egyszer volt hegyborító vízözön, de megállott, el-
apadt az is. Vérözön, mindent elöntő vérözön is egyszer borította 
el a világot, most, a mi láttunkra. Es a vérözön hajótöröttjei, ál-
nok elleneink sugalló vezetői és csalódott vozetetteür, érzik már 
küzdésük sikertelenségét, számításuk be nem váltát, a harag elültét. 
De vezető közférfiaiknak, azoknak a gonosztevőknek, akiknek lel-
kén e vérözön, azoknak vacogó rettegése tiltja belátniok a sikerte-
lenség végleges voltát. Hiába fogdostatják össze Anglia versenyté-
rein a versenyző ifjúságot, hiába dobják tűzbe az egész nemzeti 
erőt. A fölbujtó kormányférfiak önnönmaguk védelmére folytatják, 
toldják új támadóval, új bérenoeel, tegnap rumunnyal, ma görög-
gel a háborút. A vérözönnek nem szabad elapadnia, mert az apa-
dásra a számonkérés, a bukás, a szégyen következik. Ha eláll a 
népek vérözöne, összeácsolódik a pokol kalauzainak vérpadja. A 
vérözön hajótöröttjei belefúlnak a vérázott iszapba. 

Mi pedig keressük izgult lélekkel a mi áldozataink bevégző-
dését. Es felénk száll az ige : fölemelé az ősapa szemét apón rw xti 
pinno és látta a távolban Istenét. Kételyben, aggásban, szenvedés-
ben, küzküdő nyomorban fölemelve «zeniünket, látjuk az igazság 
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Istenét, akinek csodái nélkül meg nem állíthattuk volna észak óriá-
sát. Látjuk a távolban az isteneszmét, a meg nem közelíthető, min-
denséget összetartó, naptávolokból melengető isteneszmét. 

Az alkotó művész lelke előtt lebeg az eszmény, utána alakítja 
az agyagot, de alkotása az eszmény tökéletességét nem éri e l : 
megközelíti csupán az eszményt, amely lélekláthatólag a távolban 
megjelenik előtte. 

így állott pmiű nojn a nép a Szinaj lábjánál5 a jelenés távo-
lában sejtve Istenét, pmc címnirnT leborult dicsősége előtt távolból®. 
Távolból borul le lelkünk az Isten fensége előtt, mikor a rémes 
jelen szenvedésében halljuk ma a próféta igéjét: 

^ nx". :pirnc Távolból jelenik meg nekünk a sors Ura : örök 
szeretettel szerettelek téged7, fájdalomviselt ember, fölemellek, hogy 
el ne torzuljon, el ne boruljon szenvedő lelked. A megpróbáltatás-
ban megedzelek, irgalomra nevellek, a szenvedés tengeréből kimen-
telek, sanyargásban megacélozlak, a példátlan megpróbáltatásban 
új erőre kapatlak. 

Elriasztott hazulról az ellenség, földönfutó lettél: "cnea fn siö 
kegyet talált Alföld síkján a bérces határ kard elől menekvő népe8, 
s aki most itt velünk messze idegenben imádkozik, távol tűzhelyé-
től, templomától, szokott körétől, megérti itt a testvérek meleg áhí-
tatának bűvkörében az igét: vajon csak közelben vagyok-e én Isten 
prfic tiEx xSi s nem-e a távolban is9? Együtt imádkozunk, együtt 
érezzük, látjuk Őt: pima t r r trux a gyarló ember, aki meg nem kö-
zelítheti a végtelent, távolban látja Istenét10. 

Nem hagy el bennünket, ha boldogtalanság borúja borul reánk 
és a táj besötétül körülöttünk. Nem hagy el bennünkot Isten : föl-
tűnik a távolban az isteneszme, mint néma villám esti villogása és 
biztat bennünket az emberi látás záros végtelenségének tunnansó 
partjáról; c^tP az oltárnak, amelynél imádkozva leborulunk neve 
a Gideon oltáráé: Isten a béke11! Fölébred a bátortalan békevág}7 és 
a lég szárnyán terjedő békevágy varázshatása száll mint az Úr 
könyörületének angyala fölénk. 

pj? spns rywn Szempillanatban nyilvánul az Úr segítsége, 
legyőzi a háborút és a béke órájában túlárad ajkunk magasztaló 
szótól, dicsérve Gt, aki esodát mivel: pimo mi»? valóra váltja tá-
volban kelt szándékát hűséges hívséggel12. 

bsn -¡cd t Tőled van minden, háború és béke, széttépetés és. 



•együttmaradás, szorongás és jólét, vereség és győzelem, halál és 
•élet. Téged dicsér szorgalom verejtéke és öröm könyűje, béke mun-
kája és könyörgés hálaadása, Téged imádunk lelkünk alázatával, 
vezeklő indulatával, fohászos reményével: t^tr Téged, Istent, aki 
a béke vagy í 

Amen. 

i Móz. I. 22, 4. — 2 Móz. II. 3, 3. — 3 Zsolt. 82, 8. — 4 37, 6. — 3 Móz. II. 20, 18. — 
« U. o. 24, 1. — 7 Jer. 31, 2. — 8 Jer. 31, 1. — 8 Jer. 23, 23. — 10 Jób 36, 25. — 11 Bírák 6, 24. 
— «2 Éz. 25, 1. 



T O H U V A B O H U . 

Mert balga az én népem, engem nem ismer, dőre kisdedek, 
belátástalanok. Okosak rossz cselekvésre, de a jót tenni nem tudják. 

Látom a földet és íme tohuvabohu, fölfordulás és az egeket,, 
de fényük enyészett. Látom az ormokat és íme rengenek s a hal-
mokat, mind ingadoznak. Látom és íme nincs ember s az ég min-
den madara tovaillant. Látom s íme a termőtalaj puszta és minden 
városa meg van romolva az Űr előtt, égő haragja előtt. Mert így 
szól az Űr : Puszta lesz az egész föld, de végpusztulást nem bo-
csájtok reá1. Búbánatra serkentő korrajz, enyészet, tohuvabohu ijesztő-
korrajza. A próféta megérte a pusztulást. És mintha most látná a 
földet. Balga a nép, Istent nem ismerve fogyasztja az ember fiát. 
Dőre kisdedek, belátástalanok: folytatják kimerültig a szakadatlan 
támadó ostromot ellenünk. Okosak, eszélyesek rossz cselekvésre, de 
jót tenni, magukba térni, megbékélni nem tudnak. 

I. Látom a földet, így szól a próféta látomásvázoló igéje: látom 
a földet. Egy egész világrész — tóhuvabóhu, zűrzavar, bomlás, föl-
fordulás. Örökösnek hitt állapotok másulnak, okosan kicirkalmozott 
viszonyok változnak. Iszonyatos fölfordulása mindennek, amire a 
pallérozottság-alkotó ember elégüit büszkeséggel' utalt. Nemzetközi 
kötés, államközi jog, népközi megállapodás, az ember egységessé-
gének álmai — a fölfordulás, a tóhuvahóhu mindent kiforgatott 
sarkaiból. 

II. Látom az egeket, de fényük enyészett. Nincs ragyogó-
azúrja az égnek, elsötétült boltozata: a hit ostromló imája visszahull, 
epedő pillantása megtörik. És fejed fölött levő eged érc leszen2: 
érckoménységű az ég, ködfakulású, borús, elzárja az imádság meny-
nyei röptét. Fénye eloszlott, elfoszlott, elenyészett. A hitnek nehéz, 
próbája az ég fényének enyészete, tűnése, mikor onnan várjuk az. 
újjászülető világnak ujrakelő csillagragyogását. 
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III. Látom az ormokat és íme rengenek. Ami hegyhát orom-
zata ég felé mered e világrészben, mind teremtésalkotta várrá leve, 
ostromálló védővonallá, mert a sík meg nom tudja már állítani a há-
borúnak meg-megujuló, sokszoros rohamra vezénylődő hadoszlopait, 
záporozó lövedékeit. Hallatlan dühödtségű harc tombol a hegyor-
mok, a bércek körül. Szinte rengenek belé az őssziklák, a védők-
nek majd menedékei, majd temetői. 

De megindultak a képletes hegyek is, az érzékiség tűzhányói 
és aki a nagy világrengésben ráér ráeszmélni a borzalmas szomorú-
játék hátterére, ott látja a kicsinj^ke embert régi nagy szenvedel-
meivel, tűzhányó szenvedélyeivel, amiket elhamvasztani akar a szent 
nap bűnbánó búcsúórája. 

IV. És a halmok ingadoznak. Az ormokban az apákat, a hal-
mokban az anyákat látja eleink képes beszéde. Az anyák, az asz-
szonyok - nem állott el mindenfelé a ledérség vásárja, könnyel-
műség pazarlása, a pipere hajszája, az otthon elhanyagolása ! 

V. Nincs kimagasló ember! Sűrű volt mindig a gyengeségek 
pépjével gyúrt átlagember. Van most is elég. De ritka volt, ritka 
ma is Dixn a kimagasló, a nagy egyéniség, aki mint a szálas Saul 
vállán túl kiemelkedik a tömegből. Ritka a bátorság, határozottság, 
a bölcseség higgadtsága ; ritka a teremtő ötlet, az alkotó ihlet, a 
nagy egyéniség, aki után marad látható munka és láthatatlan ha-
tás. Ritka a nemes, az erős, a bölcs ember. Ritkán válik a sze-
mélyből személyiség, varázslatos személyiség; ritkán az egyénből 
egyéniség, benyomáskeltő egyéniség. Ritkán látjuk támadni béké-
nek s háborúnak vezérlő alakjait s ezért hálás szívvel köszöntjük 
őket, ha mostani döntő küzdéseinkben föltűnnek, akár közülünk, 
akár szövetségeseink közül emelkednek ki. 

VI. És az ég minden madara tovaillant. Megindult a háború 
elején a fölszárnyaló képzelet, a magasröptű költészet - de tova-
illant, tovatűnt. 

Ritka a költők körében is a teremtő ötlet, alkotó ihlet, szem-
léltető erő. Nem ismerjük Tyrtáus csatadalainak csak néhány meg-
maradt sorát, nem tudjuk Spárta harcai termettek-e nagy fantáziájú 
költészetet. A mi harcainkban nem éri utói a szárnypróbálgatás az 
események szárnyas lendületét. A valóság írja hősköltemény mel-
lett csak félve peng a lant szava. Sokfelé megjelent hazánkban a 
háború előtt a vészjósló, csonttollú madár3, míg különben csak te-
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lelni jár hozzánk messze északról. Mintha a költészet könnyű, pi-
hés lebegésű röpűje csonttollúvá meredt volna a vészes idők mere-
vítő félelmétől, úgy maradt el hatalmas költői alkotások bátorító, vi-
gasztaló zenéje. 

VII. Látom a termőtalajt s íme puszta és minden városa meg 
van romolva. 

Terjed a romlás, erkölcs romlása, künn, ahol a termőtalajon 
szerteszét oszolva tanyáz a nép és benn, ahol városokban, nagy 
városokban zsúfolva lohol kenyér, törtetve liheg élvezet után. És a 
kenyér loholó harcából s az élvezet mohó vágyából kél az erkölcs-
romboló vihar. A kenyér harcában elnémul a tevékeny, áldozékony, 
gyümölcsös, hatékony szeretet. Pedig mennyire szükségünk van 
reá, reá és a tűrő, lemondó, megbocsátó, szenvedő, szenvedésében 
mosolygó szeretetre! 

És az élvezet mohó vágyából kél szeretkező erkölcstelenség, 
a nagyvárosok mételye, nemzedékek megrontója. Oh, bár teljesülne 
az utánunk kelő embernyomon a próféta látomása : ime gyermeke 
vagyon a bűnös szülőnek. Látta apja minden bűnét és nem csele-
kedék szerinte4. A hegyeken nem evett: a nagyzás hóbortjait nem 
követte, az Izrael házának fönhéjázására, az ősi erkölcstől elsza-
kadt, gyökerevesztett, libertinus, fölszabadult rabszolga jellegén nem 
legeltette utánzó indulattal szemét. 

Felebarátjának hitvesét meg nem szentségteleníté: micsoda 
förtelmes csereberéje folyik a fővárosban az asszonyoknak, micsoda 
tóhuvabóhu, micsoda meggyalázása a ház szentségének! Nem drá-
mát írnak már a házasságtörésről, csak bohózatot, moziszkeccset! 

Nem vezet félre senkit, így folyik tovább az új embernyom 
rajza: szava szó, nem szed zálogot, rabolni nem rabol, kenyerét 
odanyújtja az éhezőnek, nem zsarolja őt árhajtó zsarolással, a ru-
hátlanra ruhát ölt. Az elnyomott bántásától visszafogja kezét, fosz-
togató uzsora kamatját nem veti reá ; igazaimat teljesíti, parancsaim 
valóra váltja: kenyérharc és osztálymarakodás idején megállja hű-
sége a próbát. 

És a jövő embernyomért, amelyet magunknál nemesebbnek 
akarunk nevelni, teljesül az ige : ha nagy pusztulás lészen is a 
földön, végenyészetet nem hozok reá, hanem a tóhuvabóhura, a 
fölfordulásra, rombolásra nemzetépítő munka következik, építő, visz-
szaszerző, gyarapító, áldásos munkának sebhegesztő korszaka; uppnn 
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rtcSr bv px n^n ntrrrm uV rur - z"rh A neíló könyörgése száll Eléd aja-
kunkról : Aki az űrben kerengeted földünket, jelezz életre bennünket, 
váltsad jóra végzetünket, kerengesd körüled, napja körül, lelkünket, 
Hozzád térő, bűnbánó lelkünket! 

Amen. 

* * 
* 

1 Jer. 4, 22—27. — 2 Móz. V. 28, 23.— 3 Ampelis garrulus L. A csonttollú madár. Brehm, 
Vögel 1,507. Zool. Bot. Ges. Wien 1916, 204. Az 1914-ediki megjelenéséről: Term.-tud. Közi. 66, 
136. 180. 181. Zool. Lap. 16 (1914.) 47. 60. 75—95.'Aquila 21, 276. Mitteil, aus d. Vogelw. 14, 
105. 148. Vadászlap 35, 49. — 4 Ezek. 18, 14—17. 



A H A Z A I M Á D S Á G A . 

UD̂D i;-x Miatyánk, miurunk! A nagy nap alkonyulatán térünk 
ma reá a nagy könyörgő imádság könnyszemeire, gyöngysorára. 
Ami kérés a mellverő önvád, a -pjeS uxun vétkeztünk Előtted bekezdő 
vallomására fölfakad a bűnbánó lélekből, azt úgy érezzük, mintha 
az egyes küzködő lélek fölsóhajtása volna, pedig többesben szól 
mint minden imája Izraelnek. Soha egyedül magunkért nem imád-
kozunk, mindig mindannyiunkért. Ha elmélyedünk ma a minden 
óhajtásunkat felölelő sorozatos könyörgés kezdő fordulataiba, más 
színben tűnnek föl idén, mint a nyugalom éveiben. A szenvedő or-
szág, a haza lelke imádkozik bennük. A véres idő még az imád-
ság jelentését is más világításban mutatja, mélyebben érteti meg a 
mélyebb történeti háttér mélyítő távlatában, mtppnnp br írbyö h'cz Végy le 
rólunk miatyánk, miurunk, minden végzetes végezést, így kezdjük 
általánosító, összefoglaló szóval a részleges könyörgések sorát. A 
súlyos, a végzetes végezések egyenként jelennek meg utána. 

I. :rx:*ír flrtrnö Gyűlölőink fondorlatai! Gyűlölőink fondorlatait 
tedd semmivé! Nem egyes embernek egyes ember ellen forduló gyű-
löletszülte fondorlatai foglalkoztatják keblünket e végzetes időkben. 
Néprontó fondorlatait értjük ma a gyűlölet népeinek, azt a bűnös 
fondorkodást, amely folyton tovább szövi hálóinak szálait, hogy 
húzza-hosszítsa a háború értékromboló, emberevő szörnyűséges tar-
tamát: ezt panaszoljuk, b'zz ezt tegye semmivé irgalmazó jóságod, 
miatyánk! Álnokságos fogások ravaszságos módjai, amelyek mind-
ujabb népekot ejtenek meg, tedd őket semmivé, hogy megsem-
misüljön az emberi nem történetének leggyalázatosabb fondorlata, 
amely hálóba szőtte a föld kerekségét. 

II. irrix bitj? *en Elleneink összeértése, tanácsa, terve, szán-
déka dugába dőljön. Összeértő, egységes volt a terv, megfojtásunk 
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ádáz terve. Évek hosszú sora óta éjnaponta egy szándék vezéreié 
a járadéksóvár brit tőzsért, a bosszúsóvár szajnai gyülevészt s a 
hatalomsóvár moszkvai kényurat, akinek szégyenes vereségek meg-
torlásáért lihegő gőgje a Kárpát alján újból mészárszékre dobja 
alattvalói százezreit. 

Ennek az összeértő gyilkos tervnek dugába dültéért könyör-
günk miatyánk, miurunk irgalmas jóságodhoz. 

III. Enyésztess el rólunk minden szorongatót és gyűlöletszí-
tót! pwBi 

Mintahogy a búrok gyilkosán, e mostani háborús gyűlölet fel-
szitóján s szervezőjén beteljesült az ige: a mélységbe sülyesztettek 
és meghaltál halálra sebezve a tenger szívében1! 

A felszító, a sátáni felbujtó, a céltűző erő Anglia volt. Ha 
töprengett, azon töprengett, mikép fojtsa meg vetélytársát; ha ál-
modott, a békemunkás, gyarapodó vetélytárs volt álmainak lidérc-
nyomása ; ha számított, a versenytárs sikerei zavarták számadásait. 
Párbajra nem merte hívni, mert erősebbnek tudta önmagánál ellen-
felét. Sorakoztatta ellene társait, akikkel elhitette egymásra utalt 
voltukat. Összegyűrűzte a szám és a terület túlnyomóságát. Nála a 
szám s a terület rengetegsége, de szétterpedt, lomha rengetegsége, 
nálunk a szám kisebbsége, de a csekélyebb térfogás tömött volta, 
fürge tömöttsége, a németnek rendszerező fegyelmezése, a mieink 
erkölcsi fölénye. 

IV. Zárd el ajakát a gyűlölet szítóinak és vádolóinknak. 
Ez a háború a szónak is háborúja. A szó hatalmát Anglia 

ismerte föl, hatalommá, nagyhatalommá fokozását ő tűzte ki felada-
tául. Mozgósította idejekorán a sajtót. 

Jelszókat dobott a világtudatba. Jelszókkal, a hangok világá-
nak e vásári népámítóival teremtett világszerte balítéletes gyűlöletet 
a germán ellen. Az angol világnyelv világsajtója a maga torzító 
tükrével félrevezette a világot. Sajtóhadjáratában nem állott vele 
ellenfél szembe. Korlátlan konkotyhintő ura volt a közvélemény vi-
lágpiacának háború előtt és megmaradt annak a háború során is : 
csak az ő szikravivő sodron}rkötegei, a földgömb ez idegszálai, rö-
pítik szerte a híreket. Csak szórványosan egyensúlyozza valótlan 
híradásukat a légszárnyon távolba rezgő szikrahír. A légmérgezés 
művésze Anglia. Az ő szolgálatában áll az újvilág ólombetűje. Meg-
csalta a regeképző képzeletet, leszólta elleneit, hogy a semlegesek 
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lelke mind hozzá részelkedjék. De az ellent nem leszólni kell, ha-
nem leverni. 

Lassan ölő mérgével a rágalomnak megbélyegezte elleneit : 
a sajtó hadjáratában győzött, de a fegyver hadjáratában hiába ontja 
vérét, Sátáni gyűlölséget szított vádaskodó szóharca, a hazugság 
hadjárata, a világ teleharangozása sivító, hangfogó mérséklését nem 
ismerő zajjal. Művésze volt e lármás hadjáratnak : ezüsttel befont 
húron, mindig egy húron, gyűlöletfeszítette, ezüstözött húron ját-
szott, ugyanazt a dallamot pengetve ki belőle mindig: a népuralom 
dicsőítő dallamát. A népuralom jelszava hatott a tengeren túl, az 
vesztegette meg a semleges újvilágot. Ennek hiányával vádolta ver-
senytársát, pedig nála otthon sincs csak színleges népuralom: az ő 
túlérett oligarkiája kaméleoni ügyességgel játsza a népuralom szí-
nét. Meggyőződésének színeit változtatja úgy, mint zászlótagadó 
becstelenséggel hajói változtatják országuk színeit. 

Szétszórta az egész világon a németgyűlölés szapora gomba-
csíráit, megmételyezte megfontolt, körömfont, célzatos hazugsággal 
a világ ítéletét. Ezért imádkozik a hon : zárd el ajakát a gyűlölet 
szítóinak és vádolóiknak. 

V. A hazugság hangos hadjárata elöljáró beszéd volt. Követ-
kezett a valóság véres viadala, a fegyverzajos harc, ezer iszonyat-
tal tele. 

i r i r6r Fölütötte magát itt-is, ott-is a háború kísérője a dög-
vész, a ragályos kór sokábrázatú réme. Isten irgalma elhárította 
rólunk elterjedését: csodát mívelt irgalma jutalmaul a csodás or-
vosi tudásnak, hivatásbeli hűségnek. Minden tudásunk a háborút 
szolgálja. Ütközet menetét irányítja a hangfogó, rezgő hártya, győ-
zelem hírét hozza a légkörszelő beszélő szikra. Összefog minden 
tudásunk és vészelőző törekvésein Isten látható áldása nyugoszik. 

A haladó emberi tudás ura lett a kórnak, megtalálta a nya-
valyának csíráját és csíraölő szerét, meg az anjrag sűrűjén átszű-
rődő sugárt, amely az élő test bensejébe lát. És a tudás nyomán 
sebhegesztő kötés, biztoskezű műtevés, vészelőző oltás, megannyi 
védő fegyver kél. A haladó emberiesség szolgálatában álló gyó-
gyitó tudáson láthatóan nyugoszik Isten áldása. 

rím Vess véget a fegyverek mérkőzésének. Ellentállásunk, tá-
madásunk igazságos fegyverén nyugodjék csudatékony áldásod, a 
mely a galádul megrohant békés népeket diadalra segíti és véget 
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vet a fegyver ádáz dühének, a pásztás tűzizápor, a lég ölét szelő 
gépmadár, a tenger ölét szelő meriiljhajó veszedelmeinek. 

rjm És az éhínség for^egető réme ellen taníts önuralomra, 
bölcs szerénységre, a köz javát néző lemondásra. 

•DtPi Akik keserű fogság sanyarú kenyerét eszik messze ide-
genben, fiaink, akik ellenség kezén sóvárgó epedéssel lesik a haza-
hívó percet, irgalmad szárnya lebegjen körülöttük a rideg idegen-
ben, hogy gj'őző fegyverünkkel kivegyük, kiváltsuk őket szomorú 
rabságból. Várakozó türelemmel áldd meg hazaváróik epedő szivét. 

ywv, ¡Ti rrrrai És vess véget a pusztító, bűnös gyávaságnak, 
vétkes, riasztó félősségnek, amely el-elfogja az honnmaradtakat, ha 
váltakozó harcok során riasztó hírek szállanak szerteszét. 

VI. Csatavesztés híre ne érjen bennünket. Ha híre 
száll P h : nB:D ctr '"f" nagy csatavesztés volt valahol2 — akkor örül-
hessünk, mint Nagyszeben hírének, akkor szóljon leverő csapásról, 
ametyet ellenünkre mértünk. 

VII. Sok a könyörgésünk, sok a kívánságunk. Azért: r̂Di nSű 
IWIW bP ne nézd bűneinknek sokaságát, miatyánk, miurunk! 

Bűnbánó lelkünk sanyargó vezeklése keresi irgalmadat hadba 
szállott véreinkért. Fölkél eleink emlékezete, elhúnytaink megdi-
csőült lelke. Itt vannak körülöttünk, akik hívőbbek, jobbak, jámbo-
rabb indulatúak voltak minálunk, velünk imádkoznak, velük imád-
kozunk. Itt vannak ők is, e háború ifjú hősei, halhatatlan halottai 
körülöttünk, velünk imádkoznak, velük imádkozunk, érettük kö-
nyörgünk : D'Px - r r ! 

Amen. 

* * 

i Ezek. 28, 8. - - 2 Sám. II. 18, 7. 



A Z O R K Á N . 

mTi 221D zz'z Kerengve kereng a szélvihar1— így olvassuk az 
ünnepkísérő bibliai könyvben. Mikor a szélvihar nekiindul a vi-
lágnak, így szól a régi írásmagyarázó, az Úr megtöri erejét a 
hegyláncokon, ellankasztja a halmokon s szól hozzá : vigyázz, kárt 
ne tégy teremtményeimben! Mert meg vagyon írva: a szélvihar 

-ellankad előttem, a lelkekért, amelyeket teremtettem2. Csak három-
szor indult neki fékezetlen vihar a világnak: Jób, Jéna és Illés 
próféta napjaiban, de ezek közül kettő helyi vihar maradt s csak 
Illés próféta viharja volt pp\urp világraszóló, az egész földön végig 
száguldó, a föld kerekségét megrázó vihar3. 

I. Szárazföldi, do gyilkos erejű vihar, fojtó sirokkó, forró 
számum a Jób gyermekeinek megölője, a Jóbhírek fokozódón meg-
rázó sorában utolsó. íme nagy vihar jött a puszta felől, megragadta 
a ház négy sarkát, hogy reászakadt gyermekeidre s meghaltak4. 

Egy családnak szűk körét sújtotta ez a vihar. Szélcsendes 
boldogságban időznek a testvérek a legidősobb testvér körében, de 
hirtelen támadó viheder, romboló förgeteg zúdul a házra, össze-
roppantja és eltemeti az egész boldog családi kört. Gondok, bajok 
háborgó szele váratlan oltja el a csendes otthon békés mécsvilágát. 

És Jób híreihez hasonlót hányat hallunk e mostani viharos 
ijedelmek során ! Hány van erdélyi menekült testvéreink között, a 
kinek a háború viharja romba döntötte otthonát és aki ma a sáto-
ros ünnepen, ha nincs is ünnepi sátor lenge tetőzete alatt, érzi. 
hogy ahova vetődött mn ideig-óráig való szállás csupán, a 
melyből hazasír az immár fölszabaduló szülőföld hirtelen elhagyott 
tájai felé. 

II. Tengeri vihar a második, amire az írástudó figyelmünket 
fordítja. Egy népnek kellene végenyészetét megjósolnia, a főváros 



fenyegető pusztulását kellene hirdetnie a prófétának — de ő ten-
gerre menekszik a küldetés elől. De tűz és jégeső, hófúvás és 
ködgomoly, szél viharja akaratának véghez vivője5. A menekülő ha-
jót viharmadár kíséri, szélfogó vitorláját tépi a lég száguldó árama. 
Szélvihart támaszt az Úr®, a hajó bordái nyikorogva nyögnek, hul-
lámsír mélye tárul föl a megriadt hajósok előtt: és Istenét hívja 
mindegyik7: a végső szorultság imádságra nyitja ajkukat. Eláll a 
bősz vihar, lecsendesül a tenger, kitombolta magát a zúgó szélvész, 
révpartot ér a hajó. 

III. A harmadik vihar Illés próféta viharja. Hatalmas erejű 
orkán, hegjmt rengető, sziklát hasító indult el az Űr előls, nem 
részleges szélvész a szárazföld egy vidékén, nem tengerszántó szél-
vész a tenger egy-egy táján, hanem egyetemes, világfölforgató 
•jparp a kozmoszt, — a világot megrázó orkán. Ereje a cycloné, fé-
kezhetetlen szilajsága a taifúné, pusztító forgása a tornádóé, amint 
végig száguld a világon. 

Ez az orkán a mostani világviharzás! Forgószél, amely észak-
ról kél és nagy felhő, tűzzel eleg3f9. A seregek Ura látogatja meg 
égi háborúval, földnek indulásával és nagy zúgással, viharral és 
háborgó szélvésszel és emésztő tűznek lángjával és olyan leszen, 
mint az éjjeli látomásnak álma a népek sokasága, amely hadakozik 
az Ariel ellen és mindenek, akik ellene sereglenek és erőssége el-
len és szorongatják10. » 

Az öklelő művészek dicsekvései ne tévesszenek meg bennün-
ket. Nem tudják örökké folytatni a vihart. Megtévesztették népei-
ket, mondván: győzelmes béke és nincs béke! Elrekesztő falat 
épített népük, széttépte az emberiesség egységét és ők bevakolták 
mázzal, hazudozásaik mázával. Szólj a mázzal vakolókhoz: le fog 
dőlni — az emberi nemet maradandón nem lehet széttagolni — 
lesz áradó eső és ti, jégkövek, hullani fogtok — lehullotok gőgötök 
polcáról — és szélvészek viharja fog kitörni, hogy elsöpörjön ben-
neteket és íme bedől a fal és azután nem-e azt kérdik tőletek: hol 
a vakolás, amit vakoltatok11? 

A történet Urának, az igazság Istenének megtorló büntetése 
megindult. Megjelenik a harcolók fölött az Úr, előtör villámként 
nyila, megszólal igazlátás törvénykürtje, a história ítélete és délnek 
-szélviharaiban jár az Úr ítélete12. Délnek viharaiban, rumunyok fu-
tásában, az igazság diadalában, árulók büntetésében, hitszegők 
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vesztében, hazugsággal vakoló koronázottnak szégyenében. ffWi fflOT 
px1? Megbünteti Ő, aki semmivé tesz fejedelmeket, országuk vezé-
reit megsemmisíti. Második volt csak az újonnan plántált uralkodó-
ház során az elbalkánosodott áruló fejedelem s íme teljesül rajta : 
alig ültették be, alig plántálták el, alig gyökerezék meg országában 
törzsöke, máris reájuk fuvallt és elasztak és forgószél ragadja el, 
mint a pozdorját13. A hatalmas északi cséplőszán pedig töri Kár-
pát határhegyeit és nem siet segíteni csatlósát. Messze a cár s aki 
délre vivő útját meg nem tudta nyitni, pusztuljon a nyomorult 
rumuny. 

A mi lelkünk pedig e háború viharzúgó szárnyain ég felé rö-
pül, mint a próféta : m m mycr rnbx bv>) égig emelkedő szélforgatag 
ragadja magával lelkünk röptét, hálaadó imádságát a mennybéli 
igazság trónja elé14. És mégsem csak a győzelem viharaiban is-
merjük meg Istent. Nem állják már nyűtt idegeink a vihar zúgását, a 
zuhatar zaját, székely menekülteink szavajárása szerint a zihar dühét. 
Várva várjuk, hívjuk már az Úr szavát, amely megtöri az orkán 
erejét hegyláncokon és ellankasztja halmokon, mert meg vagyon 
írva: a szélvihar ellankad előttem, a lelkekért, amiket teremtettem. 
A világraszóló, a kozmoszt végigseprő, az egész földön végigszá-
guldó eme háborús viharzásnak, orkándúlásnak is ura az Űr ! 

Aki megállatja az orkánt esendességgé, hogy elülnek hullám-
zásai15, aki ennek az irtózatos förmetegnek parancsol és belőle 
szellő suttogását váltja ki, azt ismerjük meg, mint a Hóreb hegyén 
Illés próféta az elpogányult nép ellenére újból meglátta Mózes Is-
tenét, az Egyetlenegyet. 

Mikor a hegyre szólítá az Úr és íme az Űr halad vala által 
és az Úr előtt halad vala hatalmas és rengető orkán, amely he-
gyeket tép ki és sziklákat hasít szét az Úr előtt. De az Ur nem 
vala abban az orkánban. Es az orkán után földnek indulása lőnT 

de az Úr nem vala a földindulásban. És a földnek indulása után 
tűz jőve, de az LTr nem vala a tűzben. És a tűz után halk sutto-
gás hangja : npn neon b'p ! A halk suttogás hangjában a prófétának 
istenváró lelke szólamult meg, halkkal, csak lélekhallhatólag hirdetve 
Istenének közelségét. Ezt hallva a próféta, befödé orcáját palástjá-
val, kiindulván a barlang nyílásához álla : ^p v^x mm és íme hallá 
lelke sugalmának visszhangját, Mózes Istenének hívó szavát! 

Ezt a mennyei szózatot fogjuk hallani, ha a tomboló orkán 
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nyomában szellő suhogását, lenge légáramlás enyhe fuvallatát, béke 
szélcsendjét szerzé az Úr és a kozmikon, a világbontó orkán után 
rtpn nöen í̂p a szélhárfának halk suttogásában, hálaadásunk halk, 
suttogó, elfulladó szavában megszólal hálaadó hitünk és megnöve-
kedve, öregbedve erejében bút, bánatot, szenvedést, gyászt, nyo-
mort feledve s a lúlovot, a pálmaág győzelmi jelvényét kezünkben 
lengetve, fölharsan fölszabadult, triumfáló lelkünkből az egetverő 
Hallelúja! 

* * 

'Koh. 1, 6. — 2 Éz. 57, 16. — 3 J. Ber. IX. 13c és Koh. r. és Zutta 88. 1. — * Job 1, 19. 
— 3 Zsolt. 148, 8. — 6 Zsolt. 107, 25. — 7 Jóna 1, 5. — 8 Kir. I. 19, 11. — 9 Ezek. 1, 4. — 
Éz. 29, 6. 7. — « Ezek. 13, 11—14. — '2 Zak. 9, 14. — « Éz. 40, 23. 24. - « Kir. II. 2, 11. — 
w Zsolt. 107, 29. 
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E R D É LY. 

a: rmnn x:x Oh én Uram, oh segíts meg. Az ünnepi hállél 
egy-egy fordulata mintha előtérbe lépne, mintha hangosabban 
hangzanék idén. Megértőbb lélekre talál, mint máskor; mintha 
kiemelkednék a betűk sorából. — Ismétlődve az ajkon erősebb 
visszhangot kelt a hallgató lelkében. Győzelemért imádkozik, győ-
zelemért ad hálát lelkünk: x;>unn segíts meg az imádság, hozsanna 
az ujjongó fölkiáltás. — És még négy ízben ismétli a zsoltár a 
nytrri imáját. 

II. u~x cjibx r e - r n iöí r n r t w Segíts Uram, mert elfogyott 
az igaz ember, eltűnt a hűség Ádám fiaiból1. A fejedelemgyilkolástól 
a kislelkű fejedelmek hitszegéseig értek elleneink: elfogyott köztük 
az igaz ember, eltűnt a hűségnek, szóálló hűségnek fogalma is. Hit-
ványság ül olasz trónon, rumuny trónon egyaránt. Elszörnyűködik 
a becsület fogalmában nevelt alattvalói felfogás, ha a nemzetközi 
•okiratok közreadott részleteiből látja, hogy a nemzetközi viszonyok 
bora milyen üledékes, zavaros, zákányos ital. Megértjük belőlük a 
koronás hitszegők sülyedését, mélységbe zuhanását. Látjuk a ki-
rályi rumuny becsületszó nyomorult romlását: csúszva zuhan le, 
mint a hósuvadás tömege meredek hegyoldalról és maga alá temeti 
koronája becsületét, nemzetének jólétét, ezreknek boldogságát. Meg-
indult a vészes görgeteg és lenn a völgyben áll meg sírtakarójául 
királya becsületének. 

II. íanp afa ujjt "űan rirtPin "i Uram, segits, mennybéli király 
hallgass meg bennünket kiáltásunk izgalmas napjain2. A büntető 
igazság háborúja folyik határainkon. ^by w i r a a a ttrx c j? a i b b i b x t x ab 
Nem félünk a népek myriadjaitól, akik köröskörül nekünk szegül-
nek3. Nekünk szegülnek, mert fölbiztató vezérhatalmuk azt hivé, 
hogy a háború öklelő verseny, amelyben a sportfortély győz és a 
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nyers erei, holott a háború sakkverseny és véres játékában a ter-
vező ész győz és a szervező megfontolás. 

A tervező ész és a szervező megfontolás vozérli a végek meg-
vívását, az szerezte vissza rövid néhány hét alatt Erdély érevágó 
hegyeit, sófejtő tárnáit, aranyrejtő aknáit, őserdőinek rengetegeit, 
-szászok, székelyek festői ódon városait, amikben ól a mult. Bennük 
több maradt meg a mult emlékeiből, mint az Alföld szétmálló, vert 
falainak, vályogviskóinak nyomtalanságában. A végek visszavétele 
után eredő helyére zavarjuk a betörő hadat, amely kincses Kolozs-
várra éhesen vak gyűlölettől s vak elbizakodással telve rontott min-
denfelől reánk. 

III. tPri'n cxtrr, prbr*. rx r.x rrrtrn Segítsd meg né-
pedet, áldd meg örökségedet, legeltesd, hordozd őket örökre4! A 
királyi költő imáját királyunk ajkára adjuk. A hajlott korú, éleme-
dett uralkodót nem babér vágya vezérli: népét, örökségét akarja 
terelni, békés emelkedés felé terelni, hogy ne legyen öröksége a 
koncleső latrok prédája. A háború tengerén, vértengerón kell átte-
relni népét a békesség igéretföldjére, az emberi nem évkönyveinek 
legvéresebb, legöldöklőbb baj vívásán átvezérelni a győzelem rév-
partjára, emelyen a pálmaág győzelmi jelvénye zöldéi. 

IV. " r e nytm "p"— p ±b~' Hogy fölszabaduljanak, akik 
téged szeretnek, nyújtson győzelmet jobbod s hallgass meg bennün-
ket5. Teljesítsd rajtunk ígéretedet: mert áttörsz jobbra és balra, fiad 
népeket űz el és -az elpusztult városokat újra benépesíted6! Áttörjük 
az ellenség sorait, áthárítjuk az ő földjére a vérontó pusztítást és 
-elhagyott lakóhelyeikre visszatelepítjük Erdély földönfutóit. Megfu-
tamodik a hitszegő ellen: 'rrx lec y r rn i"x rae ír ellenség csapásával 
vertük meg őket, a kérlelhetetlenség fenyítésével7. Győzelmi jelvény 
a pálma ünnepi zöld ága, győzelmi ígéret a próféta ünnepi igéje: 
Ölű nr^r T xyi fölkél az Úr és viszi háborúnkat támadóink ellen8 

rrrr riy r$b rrm és est idején, kétségbeejtőn sötét est idején vilá-
gosság támad9, győzelem ragyogó fénye és fölhangzik az ünnepi 
kiáltás: xy?tm hozsanna a segitő Istennek: Halleluja:! 

* 
• 

3 Zsolt. 12, 2. — s 20, 10. — » 3, .7. — * 28, 9. — 3 60, 7. — « Éz. 54, 3. — 7 Jer. 30, 
S4. — 3 Zoch. 14, 3. — 3 14, .7. 
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L E N G Y E L O R S Z Á G . 

Lőn rajtam az Urnák keze és kivivé az Lr lelke és helyhez-
tete a völgynek közepette, amely csontokkal rakva vala . . . és 
mondá énnekem: Ember fia, fölélednek-é e tetemek? És mondék : 
Uramisten, te tudod ! És mondá énnekem, prófétálj e tetemek felől 
és mondjad nékik : Ti megszáradott tetemek, halljátok az Ur igéjét! 
így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek: íme lelket küldök be-
létek, hogy megéledjetek . . . és megnyugotlak titeket a ti orszá-
gotokban1. 

Föltámad a lengyel nép, az élő szobor leírhatatlan kínjaiból'2. 
Mint a próféta mai igéjében anyjának ölén pihen a gyermek é& 
meghal — úgy alélt el hazája téréin a lengyel nép. És miként a 
próféta életkeltő imádságára a gyermek fölnyitá szemét3, úgy nyitja-
föl szemét most ez az élőhalott nép. Föltámad a sok véres, de hiába 
esett fölkelés után, föltámad végre az elevenen sírba sülyesztett 
nemzet. Sírásóinak, a nagyhercegeknek s egyéb vérszopó kozákok-
nak már csak Visztulaterület volt az ismételve széttagolt földnek 
orosz kézen maradt vidéke. Azt hitték, örökre letörülték a földle-
írás abroszairól, megfojtották szellemét, gazdaságát, megtörték örökre-
erejét. Visszhangja kelt költőink dalában a hontalan nép jajának, 
a mindenből kifosztott, hazátlan mazúrt honosul fogadta nyelvünk 
és a bujdosó ajkán felhangzott a költő panaszos szava: a nemzet, 
melyhez tartozám, kiirtva! 

Csak javíthatatlan révedezők álomlátása volt már az ébredés, 
hogy e porba omlott szép haza fel fog virulni még; van bíró a 
felbők felett, áll a villámos ég4! 

Csak a poéták reménykedtek már és ime merészebb szárnya-
lású a képzeletnél a megértük rideg való. Két hatalmas szövetséges fe-
jedelem, történeti alakulások szavanemjátszó őre, hirdeti a lengyel 
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(királyság újjászületését, feltámadását. Az ércfonál hírhozó villáma 
meglepőbb, megragadóbb hírt nem hozott még : a világrész fölbo-
rulásából, a rombolás özönéből az első alkotás, a sok halálból az 
első életrekelés, a letarolt mezőről az első sarjú. Mintha égi szó-
zatot hallanánk ! Szól az Úristen a tetemeknek : és adom az én lel-
kemet belétek, hogy megéledjetek és megnyugotlak a ti országo-
tokban. 

Lélekzetfojtva tűrjük esztendők óta a kockarázás kínjait. 
Kérdjük: 

Vajúdni meddig tart még e világnak ? 
Sors! Óramüved oly irtóztató : 
Hallom kerekid, amint egybevágnak: 
De nincs azokhoz számlap, mutató5! 

Mintha a számlap mutatója delet mutatna most, az első nagy 
alkotással, az uj Lengvolhonnal: mintha a háború delelőjén ezzel 
túl volnánk, mintha e kockarázás kínjai helyett a nékünk vakot nem 
vetett kockavetés sűrű szemeit számlálnók össze már. Mintha nem 
hiába várnók már a béke visszatérő galambját annyi csalódott re-
mény után. Mert igaz : 

Elbúvék a békesség galambja, 
Fészke mélyén turbékolni sem mer. 
Háborúnak ölyve csattogtatja 
Szárnyait a légben vad örömmel6. 

De Noé galambja, minap olvasók, az is ismételve röpült el, 
amíg a béke olajágával térhetett haza! 

A lengyel csodára a béke csodáját várjuk. Nem esünk két-
ségbe, mint ahogy a lengyel nép nem csüggedett el. Hitték: 

Ábeljajuk majd útat tör magának 
Felhőkön által a jog Istenéig: 
Kit Lengyelországnak kínszenvedése 
Kibékített, tán nem lesz bosszús végig7. 

Előkerül az ereklyeként elrejtett korona, elő a régi zászló. A 
lengyol légió zászlaja, amely 1848-ban Erdélyben és a mostani ne-
héz napokban lengyel földön lengett, újból a lengyel állam lobogója 
lesz. Újra épült a mívelt nyugat sáncfala a tatár kelet ellen, a 
mívelt világ védőfala a világfaló orosz ellen. 

Annak a sok tűznek a vörös ég alatt 
Isten parancsolta, hogy föllobogjanak. 
Dörgő ágyúszónál, vérzivatarokban 
Uj idők kohói gyúltak ki azokban. 
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S míg égnek a kohók szanaszét sok százan;. 
Folyik a nagy munka sietős nagy lázban: 
Bilincsed olvasztják, kardod kovácsolják, 
Te dicső, te árva, szegény Lengyelország8. 

Százados fájdalom gyászkönyűi után örömköny a lengyel nép» 
szemében! Híre száll Szibéria szenvedői közt, hogy az orosz világ-
esászárkodás megtörik. Határőrt állít ellene lengyel földön Európa, 
amely a Dsingizkhánok, Tamerlánok utánzóját Félázsiába dobja, ős-
hazájába, megillető helyére szorítja. 

Nincs hősköltemény lendülete, amely utóiérné a valóságnak 
ezt a röptét. A borzalmas lengyel szomorújáték utolsó jelenése vá-
ratlan fordulattal a halálra szánt hőst életre váltja. A lengyel nép 
már a multak gyászos özvegye volt csak9 és íme uj nász uj életre, 
uj boldogságra kelti. 

Utolsó fölkelésének leverése óta elnyomták nyelvét, hitét, is-
koláit, reményeinek utolsó maradványait. Az egyetlen megmaradt 
gyermekéért reszkető bibliai özvegy panasza hangzott fel ajkáról. 
Eloltják zsarátnokom utolsó megmaradt szenét, hogy ne maradjon 
férjemnek neve, ne maradvája a föld szinén10. 

Sehol annyira, mint a rokonlelkű és soká rokonsorsú mag}7ar-
ságban nem értették Lengyelország sorsát. Hetvenöt éve, hogy Szé-
chenyi szólt: Szabadság, alkotmányos lét nélkül úgy nyomorog nem-
zet, habár írígylésreméltólag hevül is ott nagy és kicsi, férfiú és 
hölgy a haza puszta említésén, mint nyomorog a dicső lengyel, 
vajmi nemes sebektől vérző oroszlán. Ahol a szabadság égi szik-
rája a világon csak mutatkoznék, azt az orosz idomtalan súlya által 
okvetetlenül eltiprandó. Visszaborzadás, megilletődés nélkül képes 
legközelebb rokonának vérébe is mártani kardját, habár az csak 
régi szabadsága után bátorkodik szívszorongva esengni11. 

Ilyen nyomástól azt hittük, sírba lejt a nemzet. Nem hittük, 
ha a költő azt hirdette : ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek 
hirtelen12!' 

Nem halt ki a lengyel nép, hanem a kiállott régi rabság ré-
mületei és a benyomult kozákoknak gácsföldi uj őrjöngő kegyet-
lenkedései ragaszkodását növelték a nyugat népeihez. És íme, el-
érkezett az új határvetés !' Európa határa kelet felé tolódik el, földje-
mentesül az orosztól, föltámad Lengyelország, föltámad világfordu-
lás, nem forradalom útján. A forradalmi hagymáz szabadság-illu-
zióit az önkény zsarnokkeze ketté törte — mondotta Széchenyi1"; 
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De a jövőnek, immár jelennek meglepő fejlődéseit még az ő pró-
fétaivá fokozódott véglátomása sem sejtette, amikor Deákhoz forduló, 
megrázó végrendeleti izenetében így szól: csak ha Oroszország 
birtokába keríti Stambult, nem lesz többé szüksége egy nagy Len-
gyelországot alkotni maga számára és az ő oltalma alatt14. 

Nem került az orosz birtokába Stambul, nem Oroszország al-
kotta újra Lengyelországot, hanem győzelmes ellenségei. A varsói 
királyság a nyugoti felelet a keleti kérdésre ! 

Föltámadt a varsói kirátyság, de reméljük, nem támad föl 
vele az, amit Széchenyi úgy írt körül, hogy a nagylelkű, de sza-
badsággal élni nem tudó lengyel nép rakoncátlan függetlenségi it-
tassága15. A lengyel küldöttség minap minden polgár egyenjogúsá-
gát követelte: de meglesz-e az állampolgári egyenlőség tudata, az 
egybeforrottság érzete ? Nem támad-e föl az orosz rabság szégye-
nes, szörnyűséges nyomása a kisebbség ellen? A nagyjövőjű ukrán 
nép már fölemelte Gácsországban szabadkozó, tiltakozó szavát. És a 
milliónyi lengyel zsidóság aggódva kérdi: nem fog-e megújulni a 
Visztula partján a román gazság, amely az ajándék-szabadságot az 
uralkodó néptörzs javára sajátítja ki ? Nem lesz-e a lengyel sza-
badság sebző tüske és sértő tövis Izrael házának a körülötte le-
vőktől, akik lenézik őt16? 

Az üzletesedő lengyel nép önössége szomorú jelenségeket 
szült az utóbbi két évtizedben. A kereskedői kizárólagosságra tö-
rekvő lengyel rétegek vértelen, de végtelen pogrommozgalma éhín-
ségbe sodorta a lengyel zsidóságot. Versenytársai az orosz ellen 
tehetetlen gyűlöletet fényes múltú s az ős lengyel királyok által 
védelmezett testvéreink ellen irányították. Most volna ideje, mikor 
a zsarnokság fölött a népjog győz, hogy az embertelenséget lebírja 
az emberiesség, a jog s igazság szelleme. Mikor a vérbeölt remé-
nyek föltámadnak, a vértelen pogromok szakadjanak meg! Ne a 
középkor támadjon föl, hanem az újkor jogállama keljen életre. 

Az elnyomás enyhítéséért könyörögtek II. Sándor cárnak a 
lengyel nép kéregető küldöttei. A cár csak rideg, dölyfös fordulat-
tal felelt. Csak semmi révedezés, Uraim ! És ez a tilos révedezés 
valóra vált! Teljesedésnek indul a lengyel nép fogadalma: 

Csak egy percig szakadna még el 
Az akkor ránk vert rabbilincs : 
Nem , — nincs erőszak földön, égben, 
Hogy összeforrasztná megint17. 
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A honfiremény beteljesült. A honfiremény a bibliai özvegy 
"bőségfakasztó olajos korsója, amelyről ma olvasunk18. Ki nem fo-
gyott, beteljesült a honfiremény. A világháború fejleményeiben a 
nemlegesség koldús sivárságát a tevőlegesség dús termése váltja 
föl. Teljesül a megszáradott tetemeken az ige : és adom az én lel-
kemet belétek, hogy megéledjetek és megnyugotlak titeket a ti or-
szágotokban, szabad nemzetül szabad országban! . 

Amen. 

* * 

1 Ezek. 37, 1—5. 14. — 2 Széchenyi Munkái II. 3. — 2 Kir. II. 4, 35. — * Bajza. — 2 

Arany I. 287. — 6 Petőfi III. 558. — 7 Petőfi III. 575, Havas kiadása. — 8 Jakab Ödön, Túl a 
Kárpátokon. — 9 Arany I. 349. — « Sám. II. 14, 7. — " Széchenyi II. 38. III. 32. — 12 Arany I, 
415. — " Széchenyi III. 272. — » Széchenyi III. 31. 1860. — 15 Széchenyi III. 26. — « Ezek. 28. 
24. — « Arany IX. 106. — " Kir. II. 4, 2. 



H A V A S A L F Ö L D II. 

Mert közéig az Urnák napja a népek ellen : amit cselekedni 
akartál, azt cselekszik véled: önfejedre tér, amit másoknak fizettél1. 
•Cserbe hagytad frigyestársaidat, cserben hagynak frigyestársaid: 
végenyészetedet távolból nézik, nézik a csalódottak bosszúságával, 
nem a barátok részvevő fájdalmával. Végenyészet ér, mert az er-
kölcsi világrend rendül vala meg, ha hitszegésedet hódítás sikere 
jutalmazza, ha a világtörténés e korszakos jelenésén be nem igazul 
az isteni igazság büntető hatalma: az én megtorlásom s az én meg-
fizetésem, mikor lábuk meginog, mert elközelg végveszélyük napja 
és sietve szakad reájuk jövőjük végzete2. 

Fölfakad lelkünk mélyéről a próféta buzgó hálaadása : közel 
valál, amely nap hívtalak; szóltál : ne félj ! Pörölted lelkemnek pő-
rét. Uram, megváltád éltemet. Láttál törvényszegést — jogom Te 
szerzed énnekem. Láttad kaján bosszújukat, fondorlatuk mind elle-
nem. Haliád gyalázkodásukat. Uram, szándéklatuk mind ellenem. A 
támadók beszédei s tervezgetései éjnappal ellenem. Tekintsed ültük-
keltöket : gúnydal levék nekik. Fizesd nekik meg tettüket, kezük 
művéhez mérd a büntetést. Szívükre mérd a lélek elborultát, reájuk 
szörnyű átkodat. Harag hevében űzd: eged alól, Uram, töröld Te 
őket el3. 

A hitszegőn teljesítette az igazság istene a fenyegető igét: 
reátok küldöm a szövetségszegést megbosszuló szablyát4. 

Nem bosszút állunk: büntetünk. Nem bosszú töltésének — 
büntetésnek hadjárata zajlik le délen: határmenti véreink vérét, va-
gyonát, szenvedéseit toroljuk meg büntető győzelmekkel. A préda-
szomjuhozó, martalékleső martalócok frigyrontó hitszegése torlatlan 
nem maradt! 

Nem bosszút állunk. Tiltja az isteni igének emberfölötti fen-
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sége a bosszút. Ne légy bosszúálló és haragot ne tarts néped fiai 
ellen, hanem szeresd felebarátodat mint tenmagadat5. Ig}7 szokás 
érteni az írás héber szövegét, pedig sokkal mélyebbre kell értel-
mébe behatolnunk. Nem arról van szó, kicsodán szabad, kicsodán 
nem bosszút állani: idegenen igen, néped fián nem. Hisz evvel & 
mindenkire kiterjedő felebaráti szeretet közvetlenül reá következő 
parancsa ellenkezik! Arról szól az írás, kiért, kinek hántásáért sza-
bad a büntető bosszú! Akiért a bosszút állják, az a szent nyelv szelleme 
szerint a mondat tárgya. Pl. cp' v-cy a~ 'Z Szolgáinak vérét meg-
bosszulja6 vagy: pas "japji megbosszul engem rajtad az Ur7

y 

mondja az üldözőnek az ártatlanul üldözött. Ezt parancsolja az írás: 
bosszút ne állj senkin, haragot ne tarts senki ellen, még néped fiai 
miatt sem. Ne hidd, hogy a vérség kötelékéből vérbosszú kötelme 
folyik, hanem szeresd felebarátodat, akármilyen fajú is, mint ten-
magadat : ne üldözd, ha idegen is, önnönvéreidért sem. 

Nem bosszút állunk egyesek bajáért, az igazság Istene büntet 
a mi kezünkkel, megtorolja a nemzet bántalmát. A képmutató, ala-
kos, fondorlatos hűségszegőnek bűnhődnie kell, ez az írás első ta-
nítása Havasalföld enyészetében : és nagy bosszúmat és búsulás fe-
nyítéseit hajtom végre rajtuk és megesmérik, hogy én vagyok az 
Úr, ha megtorlásom beelégül rajtuk8. 

Örömmámorban úsztak az összeesküdt kenyerestársak, amely-
nap a rumuny betört bérceink hágóin. A mi ajkunkra a zsoltár 
igéje szállott: Uram, megtorlás istene, szállj föl! Magasztaltassál föld-
nek bírája : hárítsd vissza gazságukat a gőgösökre. Meddig ujjon-
ganak, vaj' meddig a galádok9? 

Vége szakadt az ujjongó zsivajnak. Nem tűzik ki a valóság-
ban az új határokat, pedig oly7 könnyű volt iskoláik földabroszain 
fél Magyarországot Nagyoláhsághoz hozzászánlani! Megértik már a 
népies igazságot: előbb legyen ökröd, aztán csinálj jármot! 

A harmadik tanítás. Hálának szava száll föl szövetségeseink 
hatalmas császárjának ajakáról: dicsérem Istent, aki megéreté velem 
a megtorlást és népeket hozzám hódoltat10. Ifjú királyunkhoz pedig 
a negyedik igével fordulunk: megtorlást szerzett Uram-királyom, 
neked e napon az Úr11! Győzelmes hadaink helyzetalakító vezérei-
hez a letipró győzelem, szétmorzsoló diadal, megfojtó körülkarolás, 
viharsebességű előnyomulás és a várkörös főváros elestének napján 
szólunk az ötödik igével: megtorlást cselekvék az Úr néked ellenségei-
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den12. Seregeikhez pedig, az igazság vitéz harcosaihoz szólunk: örül az 
igaz, ha látja a megtorlást, lábát mossa a galádok vérében és szól 
az ember: bizony van az igaznak jutalma, bizony van Isten, aki 
bíró a földön13. 

Akaratlan, de alpári, alantjáró, alacsony érzés a káröröm, 
mégis megnemesül, ha népeket tölt el kárörömmel az ellenségnek, 
hitszegő ellenségnek nem véletlen szerencsétlensége, hanem meg-
érdemelt büntetése. A közérzés kielégülése ez az öröm, mikor a 
nyomorult hitszegés bűnhődik: büntetés napja a seregek Urának 
ellenségein. Emészt a kard és bételik és vérüktől megittasul14; eljő 
a megtorlás ideje az í rnak: érdem szerint fizet nekik15. 

Mindenórásnak tudtuk a rumuny főváros elestét, mégis meg-
lepett bennünket: aki gyáván elhagyott bennünket, szövetségeseit, 
gyáván elhagyta saját fővárosának páncélerődeit. El kell buknia a 
rumunynak, hogy megtorlást szerezzen Isten e népségeken, figyel-
meztetést a népeknek, hogy nagy tanúságot tanúsítson a becsület, 
az adott szó, a szövetség szentsége felől16. 

Tervezés tanácsban tenyészik és okossággal viseld a háborút17. 
Nem a véletlen játéka a háborús siker, hanem a vezérlő lángész 
művészi tökélyű, lendületes munkája, a hadvezéri meglátás, a szá-
mító szellem csodaszerű diadala a njmrs erőn, a tudás győzelme a 
a tudatlan pöffeszkedésen. A hadviselést tanult vezérlő ész kiváló-
sága győz. A rumuny nem hadviselést tanult, hanem álnok akna-

' munkát, latorság orvtámadását. Lélekvásárlók vették meg: az orosz 
rubel s a francia írótoll sorakoztatta az összeesküvők mellé. Le-
vertük, földre tepertük. Galacig toljuk ki Európa határát, a hűt-
lenség elveszi méltó jutalmát. Az igazság lelke ujjong. Vérben gá-
zol a győző, de mi nem akartunk vérben gázolni! Tehetetlen elképe-
déssel nézi az orosz, titkos üléseken kesereg Párizs, szorongatja a 
népemésztő gyilkosokat. Fölrezzennek, fölrázódnak őrületük igéze-
téből a megcsalt, ellenünk kelt népek. 

Nekünk a rumuny támadás Bileám jósnak áldásra fordult átka 
lett: az eves seb a műtő késével kivágatott, kivájatott elevenig! 
Bukarest pedig, a tékozló és ledér fiók-Párizs, ahol hullott a lélek-
kufárok pénzesője, ahol majmolták a szajnai Bábelt mezben és 
meztelenségben, élvezetben és elvtagadásban, ahol a sárga kötetek 
nemzetközi regényponyvája volt a lelkek tápláléka és a dákoromán 
álmok voltak ifjak-öregek kábító itala, Bukarest ellenség kezén jó-
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zanodik lázálmaiból, ujjong a győző ellenség bevonultán és nem 
kérdi: hova lett hiteszegett királya, udvara, kormánya ? 

Nem a bosszú ünnepe nekünk a győzelmi ünnep, nem a kár-
öröm kacaja, nem a gúny hahotája, hanem a győző igazság ma-
gasztos érzésének ünneplése. Nem a hűtlen kárvallott kárvallása 
örvendeztet, hanem a cudar hitszegés bűnhődése emel föl 
bennünket. — Nemes kárörömmel örülhet az igazságos is, ha 
megtorlást lát18. Bennünk nem az elhagyott, elárult, megrohant szö-
vetséges örül, hanem az igazság eszméjéért hevülő lélek. 

Mi indította őket ellenünk ? A prédaleső martalóc elvakult 
dühe, a gaúílölet vadsága, a hatalom szomja, a siker ígére-
tes bizonyossága. Beözönlött a szorosokon. Lélekőrlő erőfeszítés-
sel megállítottuk, körülfogtuk, kivertük. Szégyenes kudarc, szörnyű 
vereség a része. Felületes volt hadvezetése, mint egész, merő nyu-
goti rongyfoszlány kendőzte míveltsége. 

Veresége az oroszé is, többi fölbujtó cinkostársáé is. A bűn-
részesek országaiban csügged a nép, inog a kormány, reng az el-
nöki szék s a trón. A nyers erő számításai kettőt nem öleltek föl: 
a középhatalmak lelki erejét és a vezérlő lángész értékét, amely 
milliós seregeket pótol emberfölötti föladatok megoldó véghezvi-
telével. 

Angliában a harckeverő kezek, a háború felszítói lebuktak a 
hatalom polcáról. Az önemésztő hévvel küzdő Franciaország elbuk-
tatja a körülrajongott fővezért és forradalmi ellenőrzést szervez a 
kormányszék körül. Sikertelen élesztgeti már színjátszó közférfia a 
szók szappanbuborékainak színjátszásával a háborút szült csalfa 
képzeteket. Oroszország sűrűn váltja kormányférfiait és hadvezé-
reit : az ébredésnek, a nép ébredésének jele a tömegsugallás áb-
rándjaiból. Eddig úgy voltak, mintahogy az írás mondja: drága 
volt, ritka volt az Úr igéje, az igazság szava azokban az időkben, 
a látás nem tört át19, nem törte át az ámítás sűrű fátylait, nem osz-
latta el a néptévesztés sűrű ködéit. De kezd már áttörni! 

Kezd áttörni, mert szövetségeseinkkel eredményes, messze-
vágó, döntő sikereket értünk el odalenn. Dunai hajótáborunk, szá-
razföldi erőnk lángeszű vezetés során összetörte az oláht. Megszál-
lotta a kenyér és kőolaj kerületeit. Halomszám hever oláh s orosz 
halott, halomszám a rengeteg zsákmány. Szétszórva a rumuny se-
reg törmeléke, mint a szélhordta gezemice, mint a száraz giz-gaz-
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hulladék. Futva menekül az áruló király, futva háborúra éhes hit-
vese. Közéig a végkifejlés tanúsága, az igazság győzelmének nagy 
tanúsága: mikor ítéleteid megnyilvánulnak a földön, igazságot ta-
nulnak a világ lakói20. 

Igazságot tanítanak királyunk és szövetségesei. Odanyújtottuk 
a békejobbot a bősz támadóknak, hogy levegyék az elvadított né-
pek szeméről a hályogot: lássák meg, hol szítják szünettelen a tö-
meggyilkolást, hol torlaszolják el megátalkodott konoksággal a béke 
útját. Az emberiséghez száll szavunk : az emberies érzés szava az 
embertelen irtás szenvedelméhez. Ha hasztalan szólunk is a meg-
semmisítés rögeszméjének siket önkívületéhez, az önnépük ellen 
dühöngök szónemértő tébolyához, ellenségeink lázálomrázta, agyrém-
gyötörte ördöngös vezérletéhez, mégis győzelmeink során megállva, 
nemes bosszú emberséges szolgálatában békét ajánlunk a rohamra 
hajtó kormányoknak s a rohamra hajtott népeknek. Ha a kormá-
nyok meg nem értik is, a békeáhító, békérehajló népek meg fogják 
érteni és elsöprik a vérpazarlás tékozló őrültjeit : áttör a jobb be-
látás, az igaznak meglátása a tömegsugallás sűrű felhőzetén, szét-
foszlanak az önámítás ködfátyolképei és összebékül a vérező világ. 

Amen. 

1 Obadja 15. — 2 M. V. 32, 35. — 3 Jer. Sir. 3, 57 — 66. — 4 M. III 26, 25. — 3 M. III 
19, 18. — 6 M. V. 32, 43. — 7 Sám. I 24, 12. — 8 Ezek. 25, 17. — 9 Zsolt. 94, 1 — 3. — » 18, 48. 
— 14 Sám. II 4, 8.— 42 Bir. 11, 36. — 43 Zsolt. 58, 11 — 44 Jer. 46, 10 — 43 U. o. 51, 6. — 43 Zsolt. 
149, 7. — 47 Példab. 20, 18. — 48 Zsolt. 58, 11. — 49 Sám. I 3, 1. — » Éz. 26, 9. 
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Hellének törtenek reám a chasmonok korában, így énekeljük 
ez ünnepen. Ahol jáván-nal, a görögök nevével az írásban találko-
zunk, az a hatféle hely irányítja múltra, jelenre és jövőre elmélke-
désünket. A jónok fajáról jáván-nak nevezte a kelet a görög né-
pet. Az egész nemzetet összefoglaló név, a hellén, a makabeus küz-
delem során kerül föl írásainkban. Hellén uralomnak tekintették 
Nagy Sándor utódainak uralkodását őseink és a hellénség neve 
alatt lett világhódítóvá a görög nemzet szelleme, művészete és tu-
dása, nyelve és életének módja. Amíg messze távolnak népe vol-
tak s őseinkkel érintkezést alig kerestek, addig csak a jónok neve 
szállott a közeli és távolabbi keletre: Tubal és Jáván, a tá-
voli szigettengerek, bátor nem hallották híremet és nem látták di-
csőségemet, hirdetni fogják dicsőségemet a népeknek1, szól a 
próféta. 

I. Tyrus messze távolba szálló kalmárkodása kiterjed pD'Df br.n 
jávánra és a Fekete-tenger déli partjainak népeire2. Az európai 
Göröghonban és szigetein lakó népek szinte mesék távolában la-
kókul tűnnek föl az Eufrát-parti prófétának. 

II. De megmozdul ez a látó ország a makedón vezér alatt: 
jr megjelenik az első görög király3 a szentírásban. Makedónia 
hatalmas fia benyomul keletre, összeköti az ismert világ perémeit, 
eltörli a nagy távolságokat, tágult szemkörét teremti meg az óvi-
lág tudatának. Nagy Sándor megdönti a perzsa birodalmat, a hel-
lén szellem meghódítja a Keletet, az egész ismert világot. Görög 
eszmék, görög erkölcsök járják utána Keleten, a Szentföldön is. Hol 
Egyptom, hol Szyria a Szentföld birlalója, de mindig a görögség 
az úr! Görög telepesek, kalmárok, művészek, tudósok, kormányzók 
árasztják el a Keletet, árasztják el a Szentföldet is. 



- va -h ' * 

191 

Vonzanak a görög pallérozottság fény- és árnyoldalai: von-
zanak, javítanak és rontanak. Tizenhat évtizedig tart a beszürem-
kedés folyamata: a lendületes műveltség lépesméze megnyeri, a 
laza erkölcs lassú mérge megejti az előkelőbb rétegeket. A hellén 
világ derűje és szabadossága szembehelyezkedik az ősök hitbeli 
komolyságával, törvénytisztelő szigorával, szembeáll a legledérebb 
erkölcsnek hódoló, vértagadó, elkorcsosuló réteg a durvább, korlá-
toltabb, faragatlanabb, de nemzetibb réteggel. Nincs az óvilágnak 
élesebb ellentéte, mint Jáván és Izrael, de nem is volt messzebb-
vágó történelmi hatása semminek, mint ezen ellentétek összeütkö-
zésének és összeelegyedésének. Az összeütközésre megrendült né-
melyekben a hit sziklaszirtje, de a jámbor chászid-lelkekben meg-
érlelődött a merev, visszautasító szigor mentő eszméje. És hogy a 
szyr-g-örög király hitet és hazát egyfelől, együnnen fenyegetett, az 
ellene fordult jámbor buzgóság fellobbanása magával ragadta a ha-
zafiakat. A jámborság győzött, a tóra triumfált, a görögség elbu-
kott és — a hellén szellem feltartóztathatatlanul hódított tovább ! 

Kidobták a szentélyből pptr a rontó undort4, a pogány 
bálványt. A nyomorúság végletéből született az ellenállás s maga 
a végenyészettel fenyegető nyomorúság volt a javulás, a siker zá-
loga Dániel bátor könyvének. 2081 éve, hogy kiszlev 25-ikén a 
pogány bálványt eltávolították, a szentélyt ujraszentelték s ünnepül 
üljük azóta az évnek e hetét. A fegyver nem fogott' rajtunk. A 
próféta látomása szerint5 kétféle a pusztító, a támadó eszköz. Az 
egyik: iueu a rontás szerszáma, amely szétzúz, ezen győzedel-
meskedtünk — a másik: "*:n rcp az író készsége, az írószerszám 
az író Övében, ami veszedelmesebb fegyver tűszőn függő csata-
bárdnál, karhordotta alabárdnál. Az író készsége hatalom lett: a 
hellén irodalom eredetre, terjedésre, hatásra világirodalommá fejlő-
dött. A görög szellem túlereje a vüági vonatkozásokban győzött és 
a vallásbeli vonatkozásokban enyhítette a ridegséget. A zsidóság a 
maga hitét, Isten egységének, az embert vezérlő gondviselésének 
erkölcsszabó akaratának hitét megóvta, de a nagyfejlésű hellén pal-
lérozottság elől nem tudott teljesen elzárkózni. Nyugodtan látta 
vala, hogy Nagy Sándornak meghódolt a Kelet: nyugodtan tűrte 
vala a Szentföld hovatartozásának kockarázását Sándor utódai alatt, 
türelemmel nézte vala az egyptomi és szyrus uralom váltakozását: 
tömörült hite, szentélye, főpapja körül. 
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Csak mikor a hatalom az erőszak eszközeihez nyúlt, csak 
akkor fogott fegyvert és dicsőséges fegyvertényekkel megmentette 
önnön hitét és az emberiség egész későbbi történetének menetére, 
két ifjabb leányvallásának keletkezésére is kiható, döntő győzelmet 
vívott ki. 

III. Ekkor teljesült a harmadik ige : ír *ps by p'3t "pa WWT. 
TD3 arrc priori És felindítom a te fiaidat Sión, a te fiaid ellen Já-
ván, teszlek téged, Sión, a hősnek fegyverévé6. Hősnek fegyvere lett 
a maroknyi zsidóság, megnövekedett a nehéz küzdésben s a kis 
vidéki város papi nemzetsége a független, uj nemzeti állam ural-
kodóháza lett. A hellén hatalmat megtörték a makabeusok. 

De nem a hellén hatalom, hanem a hellén műveltség, az író 
készsége hatotta át a zsidóságot, ^r ibt a görög költészet7 és 
rror ncrn a görög bölcseség, a hellénség egyetemes műveltsége el-
lenállhatatlan erők voltak. A hitet megmentettük, de a győző ural-
kodó nemzetség maga is elgörögösödött, utóbb kihalt, a szentély 
rombadőlt, a zsidóságot megmentő intézményben, az iskolában pe-
dig az írástudók nyelvét 1200 görög jövevényszó tarkította, gazda-
gítva a kifejezés szabatosságát, bőségét, visszatükrözve a hellén 
köz- s magánélet részleteit. A főpapoknak görög neveit jegyzé föl 
a történetírás. Volt köztük : Boethos, Jason, Menelaus, Theophilus. 
A nemzeti fejedelmek közt akárhány az Agrippa, Archelaos, Aris-
tobulos, még az írástudók közt is van Antigonos, Papias, Sym-
machos, Tryphon. És a zsinagóga írásmagyarázó tanítása még szá-
zadok múlva is zengő görög kifejezésekkel élénkíti, ékesíti elő-
adásait. 

És a nyelvkincsen kívül a szellembe is behatol a hellénség, 
A Szentföldön is érzik hatása, de sokkal hatékonyabb Alexandria 
műveltjein, tudósain. Alexandria az összeelegyedés hona, ahol Phi-
lóban, a bölcselkedőben zsidó hit és hellén gondolkozás összeforr. 
Es a hellénség összeelegyedése hitünk némely elemével hozta létre 
azt a messzeterjedt vallást is, amelynek, mint valaha uralkodó val-
lásnak templomában szombaton a nemzet megkoronázza királyát. 

Ennek a mi leányvallásunknak fejlődése, története, uralomra-
jutása enyészhetetlen nyomokat hagyott történetünkön. Az ő nyo-
mában következik a 

IV. fp mrSa rx a negyedik jáván : a keletrómai birodalomban8 

uralkodó lett az új vallás és hatalma a zsidó alattvalók megrontá-
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sára tört. Byzancot nevezték akkor méltán úgy, ahogy a chanuka 
ünnep imája a régi szyrushellén királyságot nevezi: r w n p1 note-
a görögöknek g'alád országlása. Galádul garázdálkodott Byzanc test-
véreinkkel szemben. Meggyűlöltette velük a jáván nevet. Ami ijesztő 
képet a szentírásban találtak, abban ezt az elnyomó hatalmat látták 
jelképezve. Szembeötlő, kirívó kütegről ha szól az írás, mnn ez a 
görög uralom, ¡v üt, ez az égető seb Izrael testén9. Nagy, ijesztő 
koromsötétségről ha szól az írás, fi1 rrr ez is a görög uralom, amely 
elsötétíti Izrael szemét. Mérges skorpióról ha szól az írás: p1 rr? ez. 
is a görög uralom, amely megmérgezi zsidó alattvalóit10. 

És aki Byzanc örököse akart lenni, aki ma is Stambul birto-
káért gyilkolja népe millióit, azt szláv görögnek, p8 ¡y::11 nevezték 
elnyomott zsidói, akiknek a történelem különös szeszétye azt adta 
ajakukra, hogy az ókor legszellemesebb, legműveltebb, legfinomabb 
népének neve, jevónim, náluk a nyers, kozákforma, baromias orosz 
katonát jelenti12. Több kétezer évnél választja el Alexandria mú-
zeumának hellén finomságú tudósait a jelenkor e jávánjaitól, Hellas 
pallérozott simaságát Moszkva nyers érdességétől. 

Y. Az ötödik jáván : xr p* "V rum íme jáván vezérszelleme jő13! A 
hellén hatás kettős körben szállott a késő utókorra: a művészet 
és a tudomány körében. Mindkét körben állandóan el kell ismer-
nünk : íme, Hellas vezérszelleme! Azon a csúcsponton túl, amelyre 
ez a vezérszellem emelte a szobormintázó és az épületalkotó művé-
szetet, azon túl nem tudta emelni semmiféle kor, semmiféle nép. 
A görög szobormű igéző benyomással volt még a hitében buzgó 
zsoltárköltőre is. Ez a benyomás kelti tiltakozását Isten és a bál-
vány összemérése ellen. Látja a szobrok tökélyét, a márvány s ne-
mes érc elevenítő alakítását, elmerül a báj varázsába, nem gúnyolja 
már, mint Ezajás, a nyers anyagot s a munkás kalapácsát — de 
föllázad benne az a tudat, hogy kőből nem faragható Istenünk, ki 
az egekben láthatatlanságban vagyon — ahogy Péc.hi Simon talá-
lóan fordítja az igét. A láthatatlan lény imádójának fölényes érzése 
gúnyra fakad: szobraik, bár ezüst és arany, mind emberi kéz. 
munkája csak! Művész alkotó munkája, de ember a Teremtőt nem 
alkothatja meg! Megalkotá a művész a kecses görbedésű ajkat, az 
ívelődő, színezett szem szépségét, a fülek finom vonalait, az orrnak 
homlokfolytató görög szépségirányát, a kéz fejének s ujjainak utol-
érhetetlen, egyénítő részletezését, elevenről ellesett mintázatát a for-

ía 
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más lábaknak, bájos hajlását a gyönyörű nyaknak. Szinte rajtafe-
lejti a jámberlelkű költő szemét. Érzi a művészet igézetét, színek 
báját, vonalak zenéjét, de lelkébe ötlik a szobor igénye: nem 
puszta műremek, imádandó Isten akar lenni és forró gúnnyal tilta-
kozik a holt bálvány szépsége ellen: szájuk vagyon, nem szólnak 
ők, szemük vagyon, nem látnak ők, fülük vagyon, nem hallanak; 
lennének már, akik csinálják, amilyek ők, mindannyian, kik ben-
nük bíztanak14! És a görög építőművészet! Az Akropolis marad-
ványaira még a cinkoshatalmak sem irányozzák ágyúikat, pedig 
csalódásukban elvadultságuk minden emberi érzésből kivetkőzött. 
A görög építészet remeke, az Ajá Szófiának óriási kupolája, amely 
pilléreken nyugvó négy ívén szinte szabadon lebeg, az építőművé-
szet legcsodásabb alkotása, amely előtt a hódító ozmán is kegye-
lettel hódolt meg. Föntartotta és légies ívezetére felírta a győző ke-
leti cikornyájú, szemcsaló fonadékú arany betűivel: Isten az égnek 
és földnek világossága! 

És a görög tudomány is túlélte az ősi görög államokat, ép 
úgy, mint a mi hitünk túlélte a mi ősi államunkat. Tovább tengődött 
a hellén tudás saját világában, éij életre kelt a szyrusok, arabok, 
zsidók idegen körének tanulmányaiban, végül újjászületését hozta 
Byzanc eleste után Európa lelki életének. Plató és Aristoteles nél-
kül nincs Szaadja, Májmúni és nincs Gabiről. Az arab-zsidó tudo-
mány nélkül Európa sötét századai a legteljesebb tudatlanság átkát 
viselték volna. A mi világosságunk enyhítette az éjszaka sötétét: 
közvetítők az arab megmentette görög tudást a nyugat népeinek. PIs 
a görögök tudománya, amelynek az újjászületés korában eredeti for-
rásai megnyíltak Európa számára, még ma sem avult el teljesen, 
még ma sem épen csak a történelemé csupán. 

VI. Az utolsó jáván : ntrrix p3 3jsi15 Jáván fiai, a mai görögök, 
földjük déli félszigetén, ntrrix a Peloponnesusban kényszerülnek tét-
lenségre kárhoztatni haderejüket. Erre szorítják a szabad Hellas 
királyát a kis népek felszabadításának örve alatt hadbaindult ke-
nyerestársak, köztük az angol is, akinek nagy költője, Byron buz-
dult föl 90 év előtt, hogy életre keltse Hellas holt nemzetét, fegy-
verrel támogassa a philhellének törekvéseit. Kifogyhatatlanok meg-
szégyenítő, lázító követeléseik, de kifogyhatatlan a szóálló, népéért 
helytálló király bátor szívóssága is, amely nem engedi népét harc-
badobatni idegen érdekekért. Belső árulóval, külső fondorlattal s 
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erőszakkal szemben kifogyhatatlan ügyességgel, fortéllyal, erővel 
•védekezik. 

Ki nem fogy szívóssága, épen mint az első chanuka olajos 
korsója. Csodálkozunk az olaj ki nem apadásán, de jobban kell cso-
dálkoznunk önmagunkon és szövetségeseinken: az erő és az em-
ber ki nem fogyása sejtetlen mértékben következett be e harmad-
féléves rémidő során. Friss erővel énekelnek ma is odakünn a me-
netszázadokba beosztott fiaink és öregeink. Csodálatos szívóssá-
gért, csodálatos győzelmekért ip"~ by: cwn by adtunk ez ünnepen 
hálát merten by< s még e rémes háborúért is, nem, sok arcvona-
lon egyszerre dúló menPe e háborúkért is — hálát adunk Istennek, 
mert erőnk, szívósságunk, gazdaságunk, ellenálló készségünk ez 
örökre emlékezetes, rettentő próbáján csodálattal ismertük föl ha-
zánk erőinek ki nem merülhető, ki nem apadható forrását. 

És az erő e tudatában készülünk boldog jövő zálogául meg-
koronázni az ifjú királyt a múltból eredő ősi fénnyel, a jelenben 
győző hősi erénnyel, a jövőbe vetett istenváró reménnyel. 

Amen. 

* * 

i Éz. 66, 19. — 2 Ezek. 27, 13. — 3 Dán. 8, 21. - 4 12, 11. — 5 Ezek. 9, 2. — 6 Zak. 9, 
13. — 7 Chag. 15. — 3 Dán. 11, 2 — 8 Vaj. r. 15, 9. Tanch. Tazr. 11, Buber 16. — 43 Ber. r. 44, 
17. — 11 Krauss Sámuel. Byz. jüd. Gesch. 104. — 43 Spivak, Yiddish Dict. 106. — 43 Dán. 10, 
20. — 44 Zsolt. 115, 3-8. — 15 M I. 10, 4 Kr. I. 1, 7. 
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H A D I K Ö L C S Ő N V. 

¡TE'sm Ötszörös vértezetben törtek elő Izrael fiai a szorultság-
földjéről1. Ötödször kéri a haza kölesönünket: ötödször vértezzük 
föl, hogy győzelmesen fejezze be a háborút. 

Az első hadikölcsön a monarkia sokvérű sarjainak hazafias 
tüntetése volt, amelyben az ősbirtokoknak urai és fokozott mérték-
ben a kereset rétegei állammentő készséggel vettek részt. Utána új 
kölcsönök következtek, vagyoni lebirhatatlanságunk váratlan, ön-
magunkat is meglepő tüntetései a nyugati világhitelező népek el-
len. A háború vagyonteremtő, tőkeképző hatalma a lendítő kerék 
módjára meggyorsította a gazdaság körforgó mozgalmát és immár 
az ötödik kölcsönben érvényesülnek gyümölcsei. Siet a tőke a há-
borús állam rendelkezése alá, hogy megvédje a gazdaság jövőjét s 
megalapozza a haderőnkbe vetett bizalom s a győzedelmes béke 
reményének tüntetését. Ez új kölcsön kecsegtető eredménye siet-
tető biztosítása lesz a kecsegtető végkifej lésnek. 

Ötödször vallja föl a védendő vagyon vagyoni vértezotét a 
védelmes államnak. Elül jár az üzleti élet s az ipari üzemek ter-
melte nagytőke. Meguemesül az üzérkedés kelletlen árnyalású fo-
galma, mikor a honmentő munkában érvényesül hasznosulása. 

Ha pénzt kölesönzesz népemnek, a népalkotta honnak, ame-
lyet szegénynek látsz, mert reád szorult, akkor ne hidd, hogy ez 
a föltételes ex, he, föltevés, eshetőség, szabad rászánás dolgay 

mert nem föltevés, eshetőség, mtrr tetszés szerint való rászánás, 
hanem parancs, követelés, rcrr kötelesség, tartozás. Nyújtsd a köz-
nek, ami néked jutott'2! 

Csak az a jó ember, aki megszánja a megszorultat és köl-
csönöz neki3: nem az üzérkedés kölcsönét, hanem azt, amit írástu-
dóink úgy hívnak, hogy t t t fn mfai a szíves készség ingyenköl-
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<csöne, amely messze fölötte áll a puszta alamizsnálkodásnak. Az 
ingyen kölcsönt sem volna szabad megtagadnunk a hazától: de 
nem kéri. Jutalmas, fizető tőkévé teszi, amit neki nyújtasz. Nem 
ajándékot kér, hanem áldozatkészséget követel. 

Egyetlen sugarat kell esak a hasábnak elfognia: a színkép-
elemzés felbontja és elárulja, minő őselemekből rajzott ki naptá-
volokban a tarka sávokra, sötét vonalakra oszló sugár. Ilyen sugár 
áldozatkészségünk : a távol külföld belőle érti meg, micsoda őserő, 
a bizalom s hűség minő megmásulhatatlan őselemei laknak bennünk. 

Távoleső széleken védjük a hont. Messze nyugaton, a Somme 
partján dől el a mi sorsunk is, a Kárpát moldvai és havasalföldi 
lejtőin dől el szövetségeseink sorsa. De sorsdöntő mindannyiunkra a 
honmaradtak csatája is: a kölcsön is hadi siker, fokozódása nyert 
ütközet. 

Mindenki siessen az áldozattal: sekély és széles rétegek hal-
mozódása a hatalmas hegyhát. Aki, így tanítják bölcseink, a maga 
szűkös viszonyai szerint önnönértékét ajánlotta fel a szentélynek, 
ne mondja: majd dolgozom, megnövelem értékemet s azután váltom 
be megnövekedett értékű fogadalmamat. A jelenvaló szerén}7 áldo-
zat fölötte áll a jövőbeli dús áldozatnak4. 

Gyors rászánás gyors cselekvése kell. Nép és urak egyaránt 
sürögve siessenek az áldozattal. Hadd legyen úgy, mint hajdan 
Dávid király idejében, amikor adakoztak a nagy nemzetségek fe-
jedelmei, Izrael törzseinek fejei s a királyi ügyek nagyjai . . . A 
nép pedig örült, hogy nagyjai adakoztak, mert jó szívvel adakoztak 
az Úrnak és Dávid király is nagy örömmel örült5. Ragyogó pél-
dával járt elül a király: nemes lelkének utolsó elhatározásai közül 
való az a sok millió, amit az ötödik hadikölcsönre rendelt. 

Akiknek nemcsak hónát és tűzhelyét, akiknek előjogait, befo-
lyását, uralmát védik a harctereken, siessenek a reájuk bízott kincs 
áldozati részével, áldozatserkentő örömére a népnek, a küzdő, sa-
nyargó, áldozattól vissza nem riadó népnek. Hiszen megszolgálja a 
hon tőke öregbülésében, pazar kamatban, amit neki nyújtanak. 
Megszolgálja, nehogy a kölcsönkeresők előtt a kapukat elzárja, ne-
hogy útjukat elgátolja6. 

És amit adunk, gyarapítja a kitartó erőt, öregbíti a hűség 
tőkéjét, amely a nemzet erejét növeli, fokozza. 

A háborút az állam viseli, ez a nemzeti alapú fegyveres ter-
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melő szövetkezet, amely a jegyzések tömegéből és összegéből meg-
bizonyosul felőle, hogy termelő ereje meg nem rokkant s hogy 
minden munkabérét újból neki ajánlja fel a nemzet minden fia. A 
nemzet eleven életének fényes tanúsága lesz az új siker. Mert 
nem a hatalom fényében kell látni a nemzet életét: a nemzet életét 
az a színtáj jelenti, amely telve van munkával, verejtékkel, áldo-
zattal, szenvedéssel7. A nemzet ereje az állam erejében nyilvánul. 
Uj tanúság nálunk, mert — sajnos — soká az államnak szegződő 
ellenállásban nyilvánult, abban emésztődött, fogyasztatott, tespe-
dett a nemzet ereje, az ősi vér háborgása. 

Az élőfa életfolyamának két tapasztalása érteti meg a meg-
figyelővel az állameszme és a magyar közérzület egymáshoz való-
viszonyát. Az a szélnyomás, amely a fa koronáját éri, szabja meg 
annak irányát, hogy a fa törzsében minő feszültségi viszonyok ál-
lanak elő. Ha fiatal fákat úgy kötünk karóhoz, hogy a szél csak 
a felső ágakat mozgathatja, akkor a faanyag gyarapodása csaknem 
kizárólag a szélverte részekre szorítkozik. A nemzeti élet törzse a 
lassú fejlésű, békés jólét karójához volt kötve. A régi szerén}7 igé-
nyeket a nagyúri és a paraszti birtokok ősi elemezneségben tes-
pedő mívelése kielégítette : veszteglő, keskeny évgyűrűkkel gyara-
podó maradt a fenyegetetlen törzs. De az alkotmány lombozatát 
szakadatlan tépte a nyugati szél, fejlő ágait untalan rázta-verte a 
támadás és a sérelmek siralmas korában a satnya törzs rovására a 
szélverte ágazat faanyaga fejlett, szilárdult, izmosodott. A viharálló 
gallyakban sűrűsödött a geszt: az alkotmány sérelmeiben izmoso-
dott a védő kar és az izmosodó nemzeti érzület szembekerült az 
állameszmével. A nemzet létföntartó. ösztöneiből fakadt az ellenállás 
hangulata. 

Az élő fa életfolyamának másik megfigyelése jelképezi ezt a 
folyamatot. Ha úgy kötjük ki a fát, hogy a szél nyomásának csak 
egy irányban engedhet, akkor a törzs átmérője csak ebben az irány-
ban növekszik. Századokon át egy irányban támadták a nemzetr 
igényeket s a nemzeti öntudat törzse csak abban az irányban erő-
södött, amelynek ellenálló szívóssága ezt a támadást kivédto. 

Az 1867-ediki kiegyenlítés megszüntette ezt az egyoldalú fej-
lődést. Történetünknek az a dicső alakja, aki most ravatalon fek-
szik, a szent korona ötvenedik viselője volt az, aki legmesszebb-
vágó uralkodói tettével véget vetett a nemzet s a trón közötti fél-
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tékenységnek. Amikor a király7 a haza bölcsével megegyezett, ami-
kor letűrve a nevelés előítéleteit, a családi hagyomány fölfogását, 
megalkotta az új Magyarországot: akkor indította összhangos fej-
lésnek a nemzet élőfáját. Azóta gyarapszik törzse sokasodó, rész-
arányos évgyűrűk rétegeivel, törzs és gallyazat egyarányú, öreg-
bedő fásulásával. A gondviselés megéreté hét évtizedes országlás 
alkonyúlatán az agg uralkodóval ezeket a vészes időket, hogy lássa 
a monarkia mindkét fájának — koronájában és gyökerében ölel-
kező fájának — sejtetlen erejét, lássa, hogy7 hű Magyarországa az 
ő legnagyobb alkotását eleven élettel, eleven erővel, sejtetlen hata-
lommal töltötte meg. Az állam eszméje immár erősebben emelke-
dik ki, mind eddig bármikor. Nem kívül álló, terjeszkedő irányú 
nem ritkán ellenséges főhatalom képviseli az államot szemközt a 
nemzettel, hanem maga a nemzet alkotja — akár jól, akár rosszul8. 
Átment a nemzet tudatába, hogy7 a veszedelem nem Bécsből vihar-
zik, hanem Bécset és Budapestet egy-aránt fenyegeti környös-körül. 
Ez a mindenfelől feny7egető közös veszély megszüntette a nemzeti 
lét élőfájának gesztjében a féloldalas szélesedést, egyoldalú öreg-
bedést, ellenkedő fejlődést. A nemzeti törekvések áramlása beletor-
kollott az államföntartó törekvések foly7amába és a nemzeti öntudat 
terebélyes fája törzsében, ágazatában, lombsátorában öregbedve, erős 
állami tudat fölszálló életnedveivel telítődött. Ennek a terebélyes 
fának szedjük gyümölcsét az ötödik hadikölcsönben, hogy letegyük 
áldozatul az állam oltárára. Kifelé a monarkia két államának teher-
hordó ereje egy összegben fejeződik ki. Keljünk versenyre, hogy 
ez az összeg újból fölülmúlja önnön várakozásunkat, újfönt fölül-
múlja a kaján külföld gúnyos becsléseit. 

Körülvesznek bennünket az összeesküdött ellenségek zsibongó 
sokaságának riasztó rajai. Csatakiáltásuk : E'c: rx Lelkét az el-
lennek9! Tőrt a szívébe ! 

Azt hitték, betörnek, nekiváltanak egyenest az ország szívé-
nek : ott találkozik rác és orosz s rövid vártatva a tetemfosztásra 
indult rumuny; azt hitték, még ha vérrel győznők is a hadszer-
zést, vagyonnal nem győzzük a hosszabbuló hadviselést. 

És mire ébredett a meglepett világ? Az a két nyugati fővá-
ros, amely eddig magára érthette az írás igéjét: és kölcsön adsz 
sok népnek, de te nem kérsz kölcsön10, kétségbeesve keresi a nyu-
gati féltekén a kölcsönt és kötéslevelei szállanak át a világtenge-
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ren. Oroszország pedig bérért folytatja kilátástalan háborúját, mert 
* rabja az adós a hitelezőnek11, a hitelezőnek, aki milliárdokkal hiz-

lalta és lerovandó kamatait huzamos ideje új hitellel, törleszti. Mert 
az oroszról szól az ige: a gálád kölcsönt vesz, de nem fizet12, róla 
szól a próféta: jaj annak, akinek gyarapszik, ami nem az övé — 
vajon meddig lehet neki még ? — és túlterheli magát zálogok ter-
heivel13. 

Mi a magunk szegénységével állunk helyt a vagyon mérkő-
zésében, amazok a maguk rengeteg gazdagságát prédálják el és 
agyonterhelik magukat a tengerentúli álsemlegességnek zálogos 
uzsora-terheivel. Mi el vagyunk rekesztve a világ piacától, a ma-
gunk szerény erejére támaszkodunk, de minden erőnket összetö-
mörítjük. Minden erőnk s munkánk összesítő szövetkezetéé, az ál-
lamé. A teremtés erői, folyam sebje, vízesés ereje, föld méhe, 
ember munkája — minden az államé. Mint árvíz idején a gátra ve-
zényelt közerő, úgy vezénylődik a hadi közmunkára minden erőnk. 
A háborús állam a munkáltató és a legmerészebb társadalmi áb-
rándképek megszégyenülnek, mikor minden munkaerő ez egy mun-
káltató kezében egyesül. Minden neki rendelődik alá, mort a had-
viselés gerince az alárendelődés. Ennek során lesz a vezér akara-
tából parancs, a parancsból egységes akarás, akarati kényszer, az 
összefogó teljesítő akaratból hadviselés izomzata: ütő erő, győző 
hatalom. 

Most, mikor az állam minden munka irányítója, értjük meg 
igazán: a köznek sorsa mindenkinek közsorsa14. A béke ölén el-
tompul vala érzékünk a közérdeknek tartozó alárendelődés iránt. 
Az egyén, saját énünk tolult homloktérbe s vallott célja az anyagi 
jólét fokozása volt. Az egyén alámerülését a közben most értjük 
meg, mikor a közszolgálat mindenkit odaállít, ahova a közjó kí-
vánja. Most értjük meg a Krónika könyvének elbeszélő fordulatát: 
Mózes, az Isten embere — fiai a Lévi törzséről neveztetének15, alá-
merültek a közbe, a törzsi, nemzeti tudat névtelenségébe, azonos-
ságába ép ők, a legdicsőbb nemzeti név hordozói. A nemzettest 
eleven sejtjei maradtak, az egésszel egybeforrva, büszke elkülön-
ködést nem kerestek. Ebből a gondolatszövődésből ered a háború 
jutalma, ebből ered következései legyűrésének föltétele: a társada-
lom megújhodása az egyén alárendelődése által. Jobb állampolgárok 
leszünk, önzéstelenobb tagjai a társadalomnak. 
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És a háború közgazdasága sem múlik el nyomtalan gondol-
kozásunkon és berendezkedésünkön. Keserű emlékül marad a há-
borús uzsora, termelő és közvetítő kíméletlen nyersesége, nyeresé-
ges kíméletlensége, amelyben a régi átok teljesült: egyik a má-
siknak húsát falja a körülzárásban és szorongatásban, amellyel el-
lenségeik és az életükre törők szorongatják16. Egymást falják, ront-
ják az élelem ijesztő csúcsáraival ezek, a munka bérének uzsorá-
jával amazok: mindketten azoknak kiélésével, akik a köz szolgála-
tában állva a bérversenyből ki vannak rekesztve. 

E keserű emlékekből ered az új közszellem, amelyet telítenek 
országsori tekintetek, államsori öntudat, közsorsi érzület. Ez az új 
közszellem megtanít fokozott áldozatkészséggel viselni a közterhek 
összeroppantó súlyosságát minden viszonylatban: társadalmi élet-
ben, hitéletben, városi életben, államéletben : általánossá válik az a 
tudat, hogy a köznek sorsa mindannyiunk közsorsa. Mindnyájan a 
közért vagyunk. Nem magában valónak teremtette az Isten az em-
bert, m r rop*? együtt települők, egy célra szegődök hónául alkotá 
a földet17. 

És ami a lakott földből önnön honunk, ahhoz szítunk, 
azért küzdünk, annak áldozunk vért és vagyont. Újból, ötödízben 
mozgósítjuk a nép vagy ont, hogy teljesüljön a győző hazán: ötszö-
rös vagyoni vértben tör elő a szorultság teréről. Koszorúnak tesz-
szük le áldozatainkat megdicsőült királyunk ravatalára jobbágyi 
hálás hódolattal, példátlan tartamú országlás uralkodói erényeinek, 
gondjainak, hűségének, szeretetének könnyben fogamzó elismerésével. 

Amen. 

* * 
* 

A negyedik hadikölcsünről lásd: Száz beszéd 129 lap. 1 M. II. 13, 18. — Peszikta 85, 10. 
— 2 M. II, 22, 24 és Mechilta u. o. — 8 Zsolt. 112, 5. Ben Jehuda, Millón 1091. — 4 T. Arachin 
11 545. — 3 Krón. I. 29, 6—9. — « Sznh. 32 a T. Kt. XII 274.— 7 Hermán Ottó, Magyar pászto-
rok 10. —.8 Arany László II 303. — 9 Krón. II 1, 11. — 10 M. V. 28, 12. — 11 Példab. 22, 7. — 
12 Zsolt. 37, 21. — 13 Hab. 2, 6. - 44 Koh. 9, 2. — 43 Krón. I. 23, 14. — 43 Jer . 19, 9. — 17 Éz. 45, 18. 
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És megszólalt az ifjak egyike mondván: ime láttam a betlehemi 
Jisájnak egy fiát, lanthoz értő, a tömeg hőse, a háború embere : 
szóra találó, alakja formás és véle az Isten1. 

Dicső szövetségesünk, a német császár születésnapján feléje-
fordul elismerő hódolatunk, aminthogy feléje fordul franciák, ango-
lok bősz gyűlölsége. Egy emberöltőn át előzékeny figyelemmel hal-
mozta el őket. Atlátogatott az atyafiak angol udvarához, elbájolta 
a körében megforduló francia írókat. Ma a Kaiser mindkettőnél a 
gyűlölet gyújtópontjában áll. Mi elismerő hódolattal fordulunk feléje 
és szemünkbe ötlik, hogy ahol az írás megrajzolja a trónra hiva-
tott ifjúnak képét, hat éles vonással vázolja szövetségesünk alakját,, 
jellemét. Vonásról vonásra vetjük egybe vonásaival a vázlatot és 
meglepődünk a vonások egybevágásán. 

1. j;; jni3 Lanthoz értő — a vázlat első vonása. Két szóval 
pedzi művészi hajlamait a császárnak, aki megénekelte Aegirt, a 
tenger urát. Az ének művészetének becsüléséből fakadt az a ren-
delkezése, amellyel a férfikarok számára összegyűjtöttek a nemzet 
dalainak javát. 

Szokatlan jelenség, hogy uralkodó és kormányszék gondja 
erre a térre téved. Mint mikor Hizkia király tisztjei a nép ajkáról 
huszonhat századja összeszedték Salamon példabeszédeit'2, vagy 
mint ahogy másfélszázaddal később az athéni kényúr össze-
gyűjtötte a homéri költeményeket, úgy válogatták össze a császár 
parancsára tíz év előtt a németek dalkincsük javát, népdalt és nép-
dal rangjára fölszállott műéneket. Ami szívéhez forrott népének és 
vénhedést nem látó ifjúság frisseségében dacolt a felejtő idővel, 
annak közvetlenségét, meleg egyszerűségét, bensőséges báját meg 
kell menteni a nemzeti érzület hathatós erősítésére. 
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Megadta a hangot egyéb művészi téreken is, meg a szín-
játszó és ábrázoló alkotásnak is. Az ékiratok kibetűzőinek nyomán 
színre hozta Sardanapal látványos udvarát. Virágzott jogara alatt a 
művészet, ha nem is követhette mindig az ő egyéni ízlésének sa-
játos irányát. És a művészet ;mellett a tudománynak, a fáklyavivő, 
világraszóló német tudománynak istápolója volt kezdettől fogva, be-
tetőzve ebbeli tevékenységét a német keleti társaság alapításával 
és a róla nevezett hatalmas arányú kutató intézettel, amelynek 
megalapozását alattvalói közül legelső sorban hitfeleink támogatták 
bőséges áldozatokkal. 

Az eszmék kézzel nem fogható, markolhatatlan és mégis ki-
számíthatatlan erejű hatalmát felismerte minden téren. Művészet és 
tudomány fokozza a komoly munka erőfeszítéséből eredő nemzeti 
idegerőt és a nemzeti idegerő a győző hatalom. 

II. bsr, Tar A tömeg hőse: a második vonás, - r í bzb BPn nmsj " t r r 
A szív erélye lakik benne minden föladatra3. Sokoldalú érdek-
lődése, okulásleszűrő megfigyelése és fenkölt komolysága, fé-
nyes állásának zárt szemkörén túl a társadalom mélyeibe pillantó 
szeme a nyilvános iskolában fejlett. Nem elzártan nevelték az ud-
var körében, hanem középiskolában, egyetemen, egyívásúak ébresztő 
társaságában. Ilt érlelődött sokoldalú érdeklődése, itt értette meg a 
nép érdekét és értékét, a tömegek szerepét. Itt vált az ifjú herceg 
a tömeg hősévé, aki mint 29 éves ifjú uralkodó, a kot" lelkét meg-
értve, a társító törekvések terepes terére lépett. Személyes utánjá-
rással készítette elő a berlini nemzetközi munkás-tanácskozást (1890). 
Megelőzte alatta birodalma a társító törvénvhozás terén a világot. 

o o 
A munkának és a munkásnak jogát, a munkának rokkantjait s el-
aggottad az állam védelmébe fogadta. Megérttette a munka ver-
sengését a tőkével, csak a zúgolódás korlátlan kiöntését rosszalta, 
csak azt követelte, hogy hazát ismerjenek a munkások, „hazátlan 
himpellérekké" ne váljanak. G\Tár, huta, tárna, hámor munkástöme-
geit a törvény oltalmába vette. Hozzákapcsolta a társító törvényho-
zás nyomán a hazához az államföntartó elemmé vált munkástö-
megeket. 

Korán lépett a trónra, de nem volt készülellen, kiforratlan, 
zavaros egyéniség, nem szertemálló jellem, hanem homály és ha-
bozás helyett határozottsággal, olykor dúslakodó önhiszemmel lépett 
föl, félbe nem hagyva soha kezdését lehanyatló kézzel. A közférfiú 
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pályáján a század legnagyobb államférfia volt mestere. Ennek leg-
mesteribb alkotását, a velünk való szövetséget szent ereklyeként, a 
jövő zálogaként őrizé és a most lezajló események fényesen iga-
zolják bölcs előrelátását mesternek, tanítványnak egyaránt. 

III. ¡-¡DrPa trw A háború embere : a vázlat harmadik vonása. 
Vérbeli katona a császár, akinek képzését az öregapa vezette. An-
nak a tudatában lépett a trónra, hogy 

Örök harc foly a széleken 
S ha zajja nem mindegyre hallszik, 
A béke ott nyílt szemmel alszik4. 

Nyílt szemmel aludt a béke s a császár nyílt szemmel vir-
rasztott mellette. Védte a szunnyadó békét, de készült, résen állott 
az ébredő háborúra. Nyilvánságos tény, hogy kínálkozott időpont, 
amikor a távol keleten megvert orosszal könnyebben végezhet vala: 
de nem tudott békeszegő lenni. Készült a nagy leszámolásra, ké-
szülődött szárazon, vízen, levegőben. Erezte a fokozott hadi ké-
szültség kényszerét és a hadindítás német nagymesterei a fegyver-
fogható erőt a hadműveletek idejére utóiéretlen fogy vérré alakítot-
ták. Hadserege immár nem a nemzet fölfegyverzett része, hanem a 
fegyverben és hadimunkában álló egész nemzet. A tisztikarba be-
engedte a polgári osztályt és a dicsőséges német haderőt a haladó 
műszaki tudás és a mesés fejlésű német ipar minden vívmányával 
ellátta. A szárazföldi haderőt újjászervezte, a tengeri haderőt meg-
teremtette. 

A potsdami tavon ladikázva szerette meg a vízenjárást. Szü-
lőföldjéhez szító angol anyja fölkeltette, növelte benne az angolok 
testedző tornái mellett az ő vízen versenyző szenvedélyüket és a 
tengeren versenjTe kelt a német kettős hajóstábor — a szállító s 
a hadverő — az anyának hazájával, a gályarajok gazdag anyaor-
szágával. Évről-évre kimutatásokkal, nyilvános előadásokkal, majd 
befolyásos egyesület szervezésével, az uralkodó személyes sürgésé-
nek szokatlan eszközével sürgette a hajóhad megértését. Idegen-
kedve, lekicsinyelve nézte a nemzet eleinte az új irányú törekvést, 
hitetlenül hallotta, hogy jövőnk a tenger, meg kell markolnunk a 
hármasszigonyt, máskép nincs szárazon sem megélhetésünk. Végre 
fölvillanyozta népét. Özönlöttek az önkéntesek az úszó acélvárakba, 
ujrakelt a Hansa világkalmár szelleme, bárom hajóhadtörvényt5 fo-
kozódó kedvezéssel fogadott a megnyert közvélemény és az angol 
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flotta rejtőző tétlensége, a skagerraki tengeri ütközet, a merüljha-
jók s Mővék csodatettei a Kaiser jövőbelátó lelkének s a kiéli he-
teknek fénj^es jutalmai. 

Megmarkolta a német nép a hármas szigonyt, kezében van 
.«wsi ¡rrtpn vhw jStch .^t-ch " n az ő acélhajói is szelik már az óceánt. 
Hadi gályáinak gályahada megbódítja a tengert, amint meghódította 
a levegőég tengerét. Szárnyat öit a gépmadárban, légi járműben 
és senki nagyobb lelkesedéssel nem karolta föl Zeppelin művét, 
mint a császár. 

Mindegyik fegyerneme túlszárnjmlja támadói fegyverét. Ma 
már ott is beismerik, hogy nem a létszám győz, hogy a győzelem 
létalapja a tudásvezette lelkesedés, szövetségesünk e kiváltsága. Övé 
a védő és támadó erély lebirhatatlan szelleme. 

IV. -un Szóra találó, a negyedik vonás. Mindig könnyű 
szavát venni, de mindig a csattanó kifejezés eltalálója. Friss, ele-
ven közvetlenséggel njűlatkozik, nem óvatos, körültekintő körülírás-
sal, lényegkerülő szófiabeszéddel. Találót, tüzetest, egyénit mond, 
a szokott nagyúri, tompított kimértség helyett tüzes lendülettel. 
Néha elragadja vérmes hevessége, az eszmék szabályozatlan bősége, 
lelkületének gyorseszű fordulatossága és nehéz olykor kancellárjá-
nak a tekintélyfaló parlament előtt helytállnia meglepő nyilatkozatai 
némelyikéért. 

Viszont szálló igévé lett hosszú eszmemeneteinefk nem egy 
rövid mondásba tömörült csattanója. Gondolatjárása sohasem iránya-
veszett ember téveteg kalandozása, hanem uralkodói kötelmeinek, 
nemzeti öntudatának, férfias lelkiismeretének, széles szemkörének 
következetes nyilvánulása. Ezért lett döntő pillanatban vezérszó a 
vezér szava : nem tudok pártokat, csak németeket tudok. Uralkodói 
lelkiismerete, emberies érzése, felelősségének tudata íratták vele 
kancellárjához a békét fölajánló fönkelt levelet is. Legrejtettebb ru-
góit látjuk benne elhatározásának: a világnyomor enyhítésére kö-
telességének tudja a béke fölkínálását, bárha kezdését ellenei félre-
magyaráznák is. Sajnálja önnönnépét, sajnálja támadóinak veszte-
ségeiben is az ember vesztét Leveléből a felelős közférfiú szól 
hozzánk, az ellenek feleletéből csak a feleselő szájaskodás. A ke-
nyorestársak hetyke hangú, őrült válaszára nemzetéhez fordul a 
császár. A lángzó fölháborodás és a szent harag mindenikünk ere-
jét megkétszerezi, akár harcban, akár munkában, akár alázatos tű-
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résben szolgáljuk a hazáts. És visszhagja kél a fejedelmi szónak: 
Felséged gyújtó igékben adott kifejezést annak a lobogó felháboro-
dásnak, amely izzítja mindnyájunk szívét. Az egész nemzet Felsé-
ged köré tömörül avval a tántorodatlan elszántsággal, hogy egy-
akaró hűséggel küzd tovább, amíg támadóink gyalázatos tervei 
össze nem zúzódnak seregeink ércfalán9. 

V. ixfl ifw A vázlat ötödik vonása: alakra formás. Mutatós, 
benyomáskeltő, öltözetes alak. A nagy egyéniségekért ifjonta ra-
jongott. Rajongott öregapjáért és paladínjai.ért. Immár maga is mu-
tatós alakká fejlődött. Nemzete legbelső lényének mutatós képvise-
lője, nemzete legrejlőbb eszméinek valóraváltója. Megvan benne a 
fajfelsőség érzete, a német szorgalom és szabatosság, hűség és csa-
ládiasság, nyíltság és bensőség, megvan benne a német akarat 
szilárd ereje és a német hit mélysége. Büszke a királyi n éltóságra, 
törvénynek hiszi a király akaratát. A század legnagyobb közférfiát 
el meri bocsátani. De azért nagy őséhez híven magát az állam 
első szolgájának tartja. Egyéniségével ható egyéni alak. Fel-
lépésében tiszteletgerjesztő hatalomfejtést szeret. Sokat utazik, min-
denütt birodalma egységének képviselőjeként követel tisztelgő elis-
merést. Fénnyel képviseli Germániát. Fejedelmi fogadtatások, a nép 
ujjongása messze tájakon kézzelfoghatóvá teszik az uj világhatalom 
igényét. Anglia, Itália, Görögország, Norvégia, Byzanc, Jeruzsálem 
látják a császárt. A szentföldön a távol kelet hitfelei védőjüket üd-
vözlik benne. A csillogó megjelenés nagy benyomást kelt. Forron-
gást kelt tiltakozó partraszállása Marokkó kikötőjében (1905.), el-
ragadtatást a budai várlak köszöntő szava a magyar nemzethez, 
amiért Jókai hódító Vilmosnak nevezte el. Sok barázda vésődött 
halántékába, sok ősz haj fakult ki fürtéiből e háborús években, de 
alakja megnövekedett és a szóálló hűség hőse áll ma Í3 előttünk 
fénylő sisakkal. 

VI. icj? "ti És véle az Isten: a befejező vonás. 
Fajának mély vallásossága hatja át. Él benne az Istenbe ve-

tett bizodalom, él az Istennek való felelősség tudata. Véle az Isten. 
Nagy győzelmek után, nagy döntések előtt hozzá fordul hívő lelke. 

És véle az Isten. Véle az ellenekkel, támadókkal szemben, 
véle a támogató társak összetartásában. Életérdek fűzi hozzá szö-
vetségeseit: a mi vérben megifjodott monarkiánkat, az életképessé 
csonkított Törökországot, az ifjú erőtől duzzadó Bulgáriát. Hűséges 
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szóállásának jutalma a karöltő védelem. Nem véletlen esély, nem 
szövevényes fortély, hanem történeti kényszerűség a középhatalmak 
Összefogása. Egymásra vagyunk utalva, kiegészítjük kölcsönösen 
egyoldalúságunkat. Leszűrtebb a gondolat a németeknél, szikrázóbb 
az ötlet nálunk. Üzletesebb szellem honol amott, ihletesebb lélek 
emitt. Sujtóbb a pőröly náluk, röpkébb a toll minálunk. Náluk 
sűrűbb a füst, nálunk üdébb az illat. Ott virulóbb a teremtő erő, 
itt simulóbb az alakító ügyesség. Ott több a véres verejték, itt több 
az ékesítő ízlés. Náluk a szabott ütem kimértsége, nálunk a csa-
pongó dallam hullámzása. Náluk több a zakatoló gép, nálunk több 
a zengő zene. Feléjük érdesebb a munkástenyér, mifelénk édesebb 
a buzakenjAr. Feléjük nyersebb a jellem fája, mifelénk enyhébb a 
kellem bája. Szigorú fegyelem uralkodik ott, elnéző engedékenység 
enyhít emitt. A szabatos egyszeregy járja náluk, a mesemondó egy-
szervolt minálunk. 

Mindkettőnk egyesülése, szabatosság és játsziság összefogása10 

a világgal szembeszállva megállotta a legnehezebb próbát, mikor a 
gyűlölet sárgasága, a féltékenység ónszíne, a haragnak pírja meg-
szülte ezt a háborút, a féltékenység, fölülkerekedés, bosszú eme tá-
madását az önfentartás ellen. A bekerítés, megfojtás vezérötletének 
beválthatlan biztatásai, az érdekellentétesek vérmes várakozásai nem 
váltak be. Széthullás lesz előbb-utóbb közkudarca a bekerítésnek: 
elkövetkezik a cinkostársak kévebomlása, üstökhúzó, viszongása. 
Szemfátyolozó dühük eláll, félredobják a hadkeverő, de nem had-
verő gyászvitézeket: meglátják népeik, hogy céljuktól átszökhetetlen 
szakadék választja el őket. A'alóra virrad a sok lázálmas aluvó. 
Késő kiábrándulás beismerő hangja hallszik máris Anglia csatlósai-
nak csalatkozott népcsoportjából. Angliának vérszem-háborúja, élet-
halálharca ez Germániával: az élet-halálharcot nem alku fejezi be, 
hanem egyiknek megtörése. Csatlósai felocsúdnak és a harcvonal-
ból hazaszivárgó higgadt ítélet megérleli bennük a sorsdöntő kér-
dést : ha a vezérférfiak bűnös kalandba tévedtek 'W ne ¡xun nEs) 
ezek, a nyáj, a nép, mit vétettek11, hogy Anglia könyörtelenségéért 
elvesszenek ? Mit vétettek, hogy elhulljanak az angol érdek egyed-
uralmáért, angol kalmárok harácsáért, a világpiac mindent összeha-
rácsoló eme hörcsögéért ? Miért vérezzen el a nemes francia faj az 
írt, búrt, indust, felláht nyúzó britért ? Miért ne menjen át a köztu-
datba Amerika izenete, hogy az óceán, a földkör közlekedő főere, az 
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ember közbirtoka, mint a levegő ? Korlátlan úr azon egyik faj sem 
lehet. Miért legyen örök koldulásra, ipartalanságra kárhoztatva Ír-
ország, amelyet elzárt az ipartól Anglia, mint hajdan a filiszteusok 
őseinket: Mesterember pedig nem találtatott Izrael egész országá-
ban, mert azt mondották vala a filiszteusok : nehogy a héberek 
kardot vagy dárdát készítsenek12. És ebből az ébredő s többet el 
nem aluvó kérdésből lelkünkbe szebb kor képe rezdül és este-
reggel zsong ki lelkülikből a béke foganatos fohásza. 

nr.n pj?3í cKx-.x p De íme, ma még a béke szavára az erősza-
kos hatalmasok kiáltása: ki, előre a harcra! A béke angyalai ke-
servesen sírnak, a béke útjai elhagyottak, nincs rajtuk járókelő; az 
emberiség frigyét széttépik, eij? dxö ellenségeiket megvetik, ember-
számba nem veszik13. 

A császár pedig újból népéhez fordul. Rámutat a támadók 
förtelmeire. És a nép lelkesen tömörül a császár körül, szövetsé-
gesei végső erőfeszítéssel állanak mellé és a győző császár újból 
a béke császárja lesz. 

Nem lesz ez a béke száraz emlőn megaszalt remény. Betel-
jesül rajtunk az írás igéje: nyugalmat szerez nekik az Úr kürnyös-
körül; meg nem áll velük szemben ellenségeik közül egy sem, min-
den ellenüket kezükbe adja Isten14. A császáron pedig, akiben 
születése napján dicső szövetségesét köszönti ifjú királyunk hadai 
szállásán, beteljesül továbbra is: iaj? "Ti véle az Isten! 

Amen. 

* * 
* 

4 Sám. I 16, 18. — 2 Példab. 25, 1. — 8 R. D. Kimchi. — 4 Arany IX 242. — 6 1898. 1900. 
1911. — » Sám. I 2, 13. — 7 Kir. II 6, 6. — 8 1917 I 12. — 9 A birodalomi gyűlés elülülöje 1917. 
15. — 73 Naumann, Mitteleuropa 130. — 11 Sám. II. 24, 17. — 12 Sám. I. 13, 19. — 48 Éz. 33, 7' 
8. — 14 Józsue 21, 42. 



K Ö Z S Z E L L E M . 

Jó az Úr mindenek iránt; jó hálát adnunk az Úrnak; jobb 
Istenhez menekedni, hogysem az emberben bízni. A köznap leg-
népszerűbb, legsűrűbben ajkunkra vett zsoltárából, a szombat köszöntő 
és kísérő hymnuszából, az ünnep fölujjongó halléljából csendül fe-
lénk e verséi riadója: zis jó ! A legfőbb jót, minden jónak kútfe-
jét, a jóságos Istent dicsőíti fönnszóval a zsoltár költői lendületé-
nek minden szárnyalása. Maga a buzgó vallás hév lelke, maga a, 
hívő hit jámbor fölbuzdulása szólamul meg a zsoltár szárnyaló sza-
vában, az emberi nem e legmegkapóbb, legistenesebb, legimád-
ságosabb énekes könyvében. 

A zsoltárt forgatjuk, forgatjuk kezünkben, forgatjuk elménk-
ben, ringatjuk keblünk hullámzásában. Fohásznak száll el ajkunk-
ról, imádság visszhangját kelti velerezgő keblünkben. Az ő tenger-
mélyeinek aranyporondjában horgonyoz hitünk. Remény, vigasz, 
bűnbánás a lelkünkbe csendülő zsoltár, a királyi dallos forró hi-
vése, jámborságos éneke. 

Az ősforráshoz, minden jó kútfejéhez, Istenhez térít megzen-
dülő éneke, fölhangzó dala. Silány, szegényes, földhözragadt okozó-
keresésen, aprólékoskodó, összefüggéskutató nyomozgatáson túl me-
rész lendülettel az ősfüggés végokához, a lét forrásához, eredő 
pontjához, a mindenség teremtő Urához tereli szívünket áhítatos, csil-
lapító, vigaszos szózatával. A zsoltárkönyv tíz igéjének éléről ra-
gyog felénk, mint a lobogó fáklya égő fejéről a láng, a jónak jó-
val biztató jóságos szava. 

I. A versélek elseje: ej?c zt jobb a kevesebb segítő az 
igaznak, mint a galádok töméntelensége1. Ma már China sokszáz 
millióját is ellenünk szerződtették a nagy7 számok, a töméntelen 
tömegek megrögzött imádói, megátalkodott támadóink. Kevesebben 

14. 
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vagyunk náluk. Igaz. Hiszen ezen sarkallott ébredő csírájától, ke-
letkeztétől, fogantatásától fogva kézfogásuk számvetése. A szám ha-
talmára, ellen nem állható nyomására, szét nem mállható szikla-
tömbjére, le nem bírható hatalmára, döntő súlyára támaszkodtak. 
Evvel ámították önmagukat, evvel hitegették lekenyerezett, megvásá-
rolt, szegődtetett csatlósaikat, megcsalt bűnrészeseiket. Azt hitte a 
kezdést indító angol: Ül páholyba, orozva bitangul . . . Arat szab 
hitnek, vágynak, diadalnak . . . A többi nép bárgyú, egy-egy tö-
megárú. Örvényébe űzi az angol a viharnak. Pusztuljanak sorra, 
és ők nőjjenek meg: sírjon valamennyi, csak ők mulassanak, csak 
ők kacagjanak. Csak ők, aztán senki'2! 

Kevesebben vagyunk náluk, — igaz —. de helytállunk utolsó 
emberig. Kevesebben vagyunk, — igaz — de annál szívósabb erő-
feszítő munkánk. Az utolsó fegyverfoghatók, lappangók, nélkülöz-
hetők és nélkülözhetetlenek indulnak már a határszélekre, arcvo-
nalba, a megszállottuk idegen földekre. Megmutatták hároméves 
harcban számra csekélyebb seregeink, hogy az igaz ügynek, hogy 
a galádul támadottnak, a tűzhelyét védelmezőnek kevés küzdője 
jobb a galádok töméntelenségének hömpölygő tömegénél. 

II. A versélek másodika: rrfei pn rnx ne jóságos az ember, 
aki könyörül és kölcsönöz, de önnöndolgait körültekintőn mérle-
geli3, aki közért, közirgalomért nem kíméli áldozatát, nem aprólé-
koskodik, szólván : —2 rh'T px H'h pip-iü nxi kimerültem, nem birom 
tovább4, nem az irgalom munkáját, nem a hazának, a köznek nyúj-
tott kölcsönök sorát. Adtunk és adunk : adunk jövőre is, ami tő-
lünk telik, többet mint. telnék, adunk meggondolatlan, nemes pa-
zarlással, bátor, lelkes könnyelműséggel, adunk, ha a haza, a köz, 
a közirgalom kéri, várja, követeli. 

Rasi, a bibliás lelkű írástudó, akinek hívő lelke belesejdített 
— látott az írás szívébe, ő fejti föl a rövidre szabott ige mélyebb 
jelentését. )b pnen Ttn rx" ver; bv em men bebre Pazarolni a nj^omorra, 
latolgatva takarékoskodni önmagad ügyében : ez a nehéz idők ve-
zérigéje. A zsoltárhárfa húrján nem lágy dallam futama kél ozúttal, 
hanem megszívlelendő életbölcseség, háborús tanítás: bőven, bú-
sásan a köznek, szigorgón, szűkesen magadnak. De kitartunk, áll-
juk a harcot! 

III. nen nnx ne Jóságos vagy és jóságost mívelsz5! Jóságost 
mívelj velünk : adományod legyen jó hírhallásnak. Ha a várt eső 
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•cseppjei bőven hullanak, ha jó hír hallik, dicsérjük a zsoltár sza-
vával6 Istent, ruurr r r n aki jó s jót ád. Az áldó eső hírét s a boldo-
cgító hírhallást egybeköti az ősi szabály az írás nyomán haladva : 
elepedt léleknek hűs ital a jó hírhallás távol tájról7. Jó hír hallik 
távol tájról, támadók tájáról, hajók romlásáról, ír nyughatatlanság-
ról, orosz fölfordulásról, Romanovok enyészetéről, cár bukásáról. 
Az orosz nép megrázta öklét és a zsarnok önkény uralma össze-
roppant. Békehír nekünk a büszke zsarnok bukása. A forrongó 
tömeg ott jövőjét építi, nem gyártja az öldöklés szerszámait: 
az új kormánykodók kiáltványai nem teremtenek sem éhség-elál-
lító kenyeret, sem vasúti szállító szekeret. Kettétörött a rabbilincs 
és szétszakadt a kancsuka. A gyilkos hatalom kopói eltűntek. Az 
•orosz válság a cinkostársak válsága! Fáraó csak idegenek fiú-
gyermekeit fojtatta vízbe, a cár önnönalattvalóit ölette, lövette min-
dig, mióta trónra lépett. Gázolt véres hullahalmokon: emésztették 
népeit felkelés, pogrom, ólombánya, szibáriái toloncút és háborúk 
mészárszékei. 

Rabságból megváltó szabadságra ébredt a sokfajú orosz biro-
dalom sokféle nemzete, köztük sokat nyomorgott hatmillió hitfelünk. 
Biztató ígéret neki a zsoltár hallottuk igéje, amelyet a régiek meg-
értő magyarázattal írtak körül: jóságos voltál az ősökhöz, megse-
gítetted, fölszabadítottad eleinket, megsegíted-váltod a nyomor ára-
datából a késő leszármazottakat8! Többen szabadulnak ma Izrael 
fiaiból orosz földön, mint hajdan Egyptom országában'! 

IV. Kikívánkozunk már siralomból, nyomorgó, szörnyű, emésztő 
gondból. De nem esett hiába a szenvedés, nyomor, siralom, nélkü-
lözés, búbánat és gyász. 

Tuy 'b z'.z Javunkra volt is. lesz is a ki nem fogyott bajság9, 
megpróbáltatás, sanyargás. njr rtrx \yzb 'r-avitr Megtérés, ja-
vuló emelkedés fájdalmas nevelő iskolája, nehéz csapása a háború. 
Rászolgált már elkényesiilt, önzésbe merült, gőgbe kergült korunk 
a háborús rázódásra, szenvedésre, józanításra. A súlyos közszenve-
dés az újuló közszellem melegágya lesz. 

V. A versélek ötödike: yt r - r 'b Z"Z Jobb nekem e nehéz 
időkben megnyilatkozó tanítása a Te ajkadnak, mint aranynak, ezüst-
nek ezrei10, Isten igéjének, az önfeláldozásnak isteni tanítása. Szerzés, 
harács volt az egyetlen cél. — Cél most is, sőt fokozódott, soha nem 
látott mértékben, de ina ez önérdeket megvetés sújtja. A túlzást, a 

13* 
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pénzmámort a törvény keze éri utói, még a kormányszékek kegyel-
mes urainak árnyékában is. Az árhajtásnak, uzsorának ősi zsidó* 
megbélyegzése a köztudatban, törvénybon új életre éledett. A bő-
szerzés vitézkedoinek, pökhendi fölkapaszkodottainak, tűrhetetlen 
tolakodásai megtollasodottainak dőzsölésével, pazarkodásával szemben 
az önfeláldozás tűrő vitézeinek, a férfias erénynek értéke emelke-
dett. Tudatos ellentétben áll a közbeesülés a zsaroló nyerészkedés-
sel. Az önkéntes lemondás, áldozatkészség értékelése fokozódott. 
Nem hangzik már idegenül, idejétmúltul, elavultul köztük a zsoltár 
igéje! Ha a pénz hajszája eél, most sokaknak kizárólagos célja, 
gondja, törődése, de a közveszély idején a közcélt érezzük 
mindnyájan a céltábla középpontjának. Erezzük mindenek széttép-
hetetlen összefüggését, közszavatosságát. Erezzük jobbvoltát, di-
csőbbvoltát a hősi erénynek aranynál, ezüstnél. Arany, ezüst eltűnt, 
a fémet a hazának adtuk, a közadakozás fokozódott, a sajtó olva-
satlan milliókat gyűjtött, a zsoltár igéje visszhangzik szívünkben : 
jobb nékem ajkad tanítása — az önfeláldozás tana — mint arany-
nak-eziistnek ezernjd rúdja. 

Azt hittük, erőtlen ez a mai sarjadék a háború megpróbáltatásait 
elviselni. Már-már azt hittük, az államtest szervezete megrokkant, 
nem tudja már megvédeni határát, területét, önnállóságát, népét. 
Azt hittük, a nemzetköziség mételye megrontotta a tömegek 
hazafias érzületét. Eltévelyedtek sokan a béke lágy idejében: 
szúró töviseit látták a fennálló álladalmi rendnek a teherhordó 
adózóval, de nem látták védő sövényeit a fenyegető ellenséggel 
szemben. 

VI. h Bit: Jóságos és egyenes az Úr, azért helyes útra 
téríti az eltévelyedetteket11. Háborút bocsátott reánk, kínos meg-
próbáltatást s mint egy ember kelt föl az egész nemzet, ápolt kezű 
urak, kérges tenyerű parasztok, markos munkások egy sorba állot-
tak a közért, a hazáért. Elállt a nemzetköziség szava. Nem egy 
közös vörös zászló alá gyűltek: kiki nemzeti zászlaja alá sorakozott. 
Megtanultuk : nem erőtlen ez a mai sarjadék, nem rokkant meg az 
államtest ereje, nem avult el a nemzeti öntudat. Tapasztaltuk : több 
az összetartozás, mint a széthúzás, hatóbb a közös érzület, mint az 
ellentét, sürgősebb a közös védelem, mint a benső háborgás, na-
gyobb erőforrás a közös sors, mint az önérdek kaján leskődése. 
Acélfallá forradt össze a közakarat. 
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Nem szélhordta homokszemek halmaza a társadalom, hanem 
•eleven gyökérszálak bonthatatlan szövedéke. Mint a rég cserépben 
•tenyésző növénynek gyökérzete összefogódva kitölti tartóját s ha 
kiveszed cserepéből, alig van közte kihullható talaj: úgy szövődnek 
•össze az egyesnek érdekei az összességgel s közös kocsánt, virág-
termőt hajtanak, táplálják a viruló hazát, a viruló álladalmat, nem-
zetet. 

VII. p-cí cy rwV Jót cselekedtél szolgáddal12 a keserve-
tes megpróbáltatásban: a köz iránt való érzék fölébredt, a közaka-
rat példátlan szívóssága erőre kapott. A közélet kérdései béke ide-
jén a közönség munkás hivatásnak élo rétegeit nem foglalkoztatják 
állandóan. Hivatásos közférfiúi foglalkozás pályája fejlődik, amely 
a munkás hivatások gondjaiban nem osztozva, érdekeiket alig érti 
meg és a maga hivatását — olyiknak csak lebzselő semmitte-
vését — tartja fontosabbnak. — Háborúban mindenkinek érdek-
lődése a közélet felé fordul, de a hivatalos közférfiak nem egy 
csoportja ilyenkor is megszokott kisded szórakozásai után jár. Nem 
a győzelem a célja, hanem a buktatás, nem a viaskodás a határon, 
hanem a villongás itthon. De abban a nagy tömegben, amely tá-
borba szállott és abban a nsgy tömegben, amely itthon dolgozik 

•és várja a tábori jó hírt, abban virulóvá lett a köznek érzése : a 
harcosokban él mint daliás mámor büszke lobbanása, az itthon 
izzadókban, aggódókban mint közös reménykedés el nem alvó mécse. 

VIII. r r Jó az Isten a mindenséghez, irgalma minden 
teremtményének irgalmát fölülmúlja, fölözi, meghaladja13. Csekélyke 
énünknek korlátja, önösségünknek ólomsúlya, magunkszeretetének 
röptünket lassító, nyűgöző homoksülyesztéke, önzésünknek szűk-
keblű elzárkózása elgátolja a mindenséggel való összeolvadást, a 
mindenre kiterjedő, mindent felölelő jóakaratot, a mindont megértő, 
megbocsátó hajlandóságot. 

Ezt a lelki korlátot töri össze, ezt a lomha ólomsúlyt könnyíti, 
ezt a terhelő homokot szórja ki, ezt a szűkkörű elzárkózást nyitja 
meg a köziélek háborús, mindent magával ragadó indulata. Az ir-
galmatlan küzdésből az irgalom nagysága kél, támad, növekedik. 
Harmatért száll föl imánk nyár tikkasztó éjjei számára. Mikor har-
mat cseppjét gyöngyözteti a mennyei irgalom, Srn rx nptrc npffc xnc'2 
válogatatlan mindenen gyöngyözteti: rózsán, bogáncson egyaránt, 
miért jóságos az Úr a mindenség minden parányához. Az ő hason-
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lóságára törekszik a hozzá vágyó lélek s az ő minden teremtmé-
nyét fölöző irgalmasságának nyomába igyekezünk. Az isteni irgal-
mat hogy megközelítsük, ez az igyekvés legyen lelkünk vágya,, 
álma, szárnya. 

A szenvedés reánk szakadt, mint termő határunkra a tavaszi 
áradás folyama. Minden te habjaid s hullámaid elleptek engem. 
Támadó hatalom jelképe a folyam : jön az ellenség, mint a folyam 
árja15. De életadó hatás jelképe is. Ha elapad, akkor érzik vízben 
s vízen élők az élet elemének fogyását : a hajós és a hal, a vízi-
élet úszói és evezői, a parti fűz, amely elaszik víz hián, az élet-
adó hatást vesztik el, lia az ár elapad. Életadó erő rejlik üdítő ita-
lában, erőforrás gördülő erejében, áldás a párában, amely belőle-
körútjára száll s a termékenyítő felhőt táplálja. Az élet jel-
képe az élővíz: a közéletnek is s a közélet áldásainak is jel-
képe. Ami egy csepp a folyamban, az az egyes a közben, az 
egyén a társadalomban. Belőle értjük meg a közleiket. Minden a 
közért van : a folyam sorsában osztozik sodrának cseppje, a köz-
nek sorsában mindensorú egyénje. A hosszú béke idején olyan 
volt hitünk, mint mikor a földet hitték a mindenség központjának :: 
az énközpontú érzés elhatalmasodott. A béke dédelgette, nagyra 
nevelte. - Már-már sokaltuk a közért kirótt áldozatot, már-
már az álladaiomtól vártuk minden nagy feladatunk istápo-
lását, ajnárzását, átvállalását. Ha a művelt társadalmat szemléltük 
és benne az egyén szabad fejlődését, úgy látszék, mintha az egyéni 
lét állana egyedül homloktérben és mellette a társadalom egysége 
alig ötlék föl. Béke idején ezt az egységet csak az veszi észre, a 
ki saját benső tapasztalásával érzi másokkal kapcsolódását és ősz-
függését a közzel. Aki maga soha át nem érezte, annak hiába ma-
gyarázzuk, mit jelent egynek lenni nemzettel, hazával, odaadón s 
önfeledten egynek lenni véle s önmagát csak az egészben lelni föl. 
Úgy van : ^ Prn16 a köz sorsában midenki osztozik. 

Történeti tanulság iskolája e háború: megtanuljuk a rövidlátó önér-
dek és a távolbatekintő közérdek összekapcsolódását, Ha a régi király 
jelszava volt: az állam én vagyok, megértjük ma a polgárság jel-
szavát : az állam mi vagyunk. Ha néki áldozunk, önmagunkért ál-
dozunk. A közveszély mindenkit fenyeget, mindenkinek mindenét 
fenyegeti. A tenger árja, tűz, járvány, ellenség ellen való védeke-
zés közös, mert közös a romlás, ha meg nem előzi a közös vé-
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delem. A hajó egy léke minden utasának veszedelme. Az egyes aka-
ratának feltétlen alárendelése a közakarat alá, az önzés eredményes 
fegyelmezése a közérzés által — ez varázsolja a nép millióit vész 
idején egységes tömeggé és ez a népakarat összeforrasztotta tömeg 
egyetlen irányba terelt mérhetetlen erejével, ellen nem állható sú-
lyával roppantja össze az ellentállást. Nincs hadállás a karöltő köz-
szellem rohamát kibirható. 

A vállvetett harci küzdelemben összeforrnak a szívek. Új köz-
szellem születik, közszellem, amely túléli a váltakozó emberöltőket 
és nemzedékek forgóin át megújul. A háború az egyéni önzés bi-
rodalmának lerombolása, a köziélek sarjadásának melegágya. 

Komoly elszántsággal értsük meg a háború tanítását most, 
mikor reméljük, vége közeleg már. Ez a tanítás : az egyén a köz-
ért van, a köz a cél. A cél felé terel erős, központi irányítás, öntuda-
tos, biztos gyeplőkezelés. Ez szül alárendelődést, odaadást, a mér-
kőzésben halálmegvetést, az áldozatkészségben önfeledettséget. A 
köz a cél, de céltudatosan, ingadozás nélkül kell irányítani a közt. 
Nem rend, ami ingadozik, nem rendelkezik, aki haboz. 

Erős akaratú vezetés hatása alatt bennünk új én terem, új 
álladalmi köziélek, melyet ösztönszerűleg áthat tudata annak : a köz 
számára, a köz javára vagyunk, számára neveljük a serdülő új 
embersarjat. Nem csodálkozunk, ha bármi áldozatot, ha mindent 
követel. Ilyenkor válik valóvá annak tudása, hogy7 a haza nem költők 
dala, nem multak emléke, hanem a jelen forró vágya, égő szenve-
délye, az eleven életrezdülés gyökérszála. 

Micsoda egy levél ? Egy falevél micsoda ? Semmi. De egé-
szében a gy7ökérzettel vetekedve táplálja a hatalmas törzset. Ezért 
van a sokezernyi levél az ágon. A törzs a haza, az egyén a levél, 
olykor örökzöld, olykor lehulló levél. És a levelek sokasága a tá-
volból néző szemnek büszke lombozattá egyesül: ez a nemzet, a 
nemzet öröklombú fája. 

Hirdeti az ige a közért való fellángolást, szorongó időkben 
messze világító őrtorony fényszóró lángját. Bátorságot és reményt 
hirdet a törődötteknek, örömet hirdet gond és bánat idejében! 

Újjászülető világ hajnali pírja hasad. Mintha rózsás, köszörült 
üveggé tömörülne a málló fénysugár, hogy vigaszos jövő képét, 
viruló, újjászülető közélet képét lássuk rajta általfényleni: új köz-
életet, amely nem önző marakodás a köznek koncaiért, hanem ver-
seny a köznek szolgálatában. 



•216 

IX. A kilencedik versélhez vezet már elmélkedésünk sora. 
Isten ki nem merülő irgalmát keressük a végkifejlés idején : türet-
len várakozás, nyughatatlan izgalmak, várva-várt, sürgetett megol-
dódás e gonddal terhes napjaiban. Hozzá menekszünk. Az ünnepi 
haliéi diadémján két csillogó drágakő szórja fényét, ikerversek 
páros csúcsán ragyog a vezérige utolsóelőtti kettős verséle: nitt 
"íz Pisrh jobb Istenhez menekedni, hogysem emberekben biza-
kodni; jobb Istenhez menekedni, hogysem fejedelmekben bizakodni17. 

Vész kavargott fölöttünk. Emberek, fejedelmek cserben hagy-
tak — nem is cserben hagytak, megrohant frigytörőn és hitszegőn 
Rómának két elfajzott korcsa. Menedéket kerestünk az igazság Is-
tenénél és csodák láncolata, hogy ma is mi állunk ellenség talaján, 
nem ellenség a hazának áldott területén. Ezért zendítünk reá az 
utolsó versélre : 

X. "-h nmrfr src jó Istennek hálát adnunk18! A költői lélek rejtek-
ben fakadó forrásának mélyére merült eleink zsoltárértő, zsoltár-
atyafiságú lelke, mikor a költőnek erről a hymnikus daláról azt 
állítá : a hála emez éneke az első ember lelkéből fakadt19. Az em-
beri nem ősének, magának az emberi nemnek hálaéneke, mikor a 
megrohant, szorongatott, de győzelmesen helytállóit népeknek min-
den templomában fölhangzik majd: Téged Isten dicsérünk! Hozzád 
száll bálaadásunk: pin -zz iet^i n^n íuiexn rrvnb a szívnek meghatott 
zsolozsmája, énekre nyíló ajkunk ujjongó hallelulája. 

Amen. 

* * 
* 

4 Zsolt. 37, 16. — 2 Farkas Imre, Háborús Ant. 90. — 3 Zsolt. 112, 5. — 4 Rasl. — 
Zsolt. 119, 68.— 0 Ber. 9, 2. — 7 j. Ber. IX 13 d 70. Ber. r. p 613 Theodor. — 8 M. Tillim 119, 
22. — 9 Zsolt. 119, 71 és Rasi ugyanott. — 43 U. o. 119. 72. — 41 U. o. 25, 8. — 42 U. o. 119, 
65. — 43 U. o. 145, 9. — 44 Jalk. Mach. ad 1. — Snh. 39 b. — 45 Jónás 2, 4. Éz. 59, 19. —4 6 Koh. 
9, 2. — 47 Zsolt. 118, 8. 9. — 48 U. o. 92, 2. - • 43 M. Tillim 92, 7. 



A K E N Y É R . 

x'jj? xen'r ínséges kenyér — evvel nyílik meg az ünnepest 
leírása, rendje. ínséges, kovásztalan, keletlen, sajtalan kenyér, a 
melyet menekülő apáink ettek könnyes szemmel, hamarfeledő, há-
látlan szemrehánj^ással emlegetve, visszakívánva azt az időt, amikor 
a húsos fazék mellett ültünk, amikor jóllaktunkig ettük a kenyeret1. 

Szűkös lett az ínséges kenyér is. "pr d-'? "E'-.Dfi Tarts jól min-
dennapi kenyeremmel'2 egyszerre csak m^omatékos imádsággá lett 
ajkunkon. Egyszerre csak József országát láttuk feltámadni, amely 
gondjaiba veszi a kenyérosztást, bátor csak kenyérjegyet oszt, nem 
kenyeret, Fjcrt ^b cnP a kicsinyek száma szerint3. De sokfelé 
Dnb )batr ühbrj a kicsinyek kérik a kenyeret, nincs, aki nyújtsa nekik4! 

Tízet sorolt föl, több húsz századánál, bölcs Sirák5 körünkben 
nem eléggé forgatott, szinte elfeledett, majd ujabban előkerült bölcs 
könyve din "rh trx~i az emberi élet legfőbb feltételéül. Van közte, 
amiben nincs hiány ma sem! 1. A víz. Bőségesen jutott, túlos 
bőséggel ez idén talajunkba, vízjárta földeinkre. 2. A só. Hegyeink 
tárnáiból nem fog}rott ki és az állam gondjából megtalálja útját 
mindenikünkhöz. 3. A tűz. A tüzet élesztő, tápláló anyag szénben, 
fában, házi melegedőbe, ipari kohóba — nem hagyott egészen 
cserbe bennünket. Került belőle, akinek telt a szélsőig fokozott 
adózásra érette. A fém fogytán vagyon, de amit behasznált jobb 
idők fényűző fölöslege kilincsbe, csapba, üstbe, mozsárba, hab-
verőbe, megtalálja útját a feg}*verkezés kohóihoz, csak 4. a vasból 
van még elegendő a többi fém pótló cseréjére. 5. A ruha. Fogytán 
a ruházat szövete, gyapjú s gyapot, kender és len, irha és bőr, 
gerezna és selyem. 6. A tej. Sajtárai lassan telnek, alig telik, mind-
kevesebbnek telik belőlük. 7. A méz. A méh csak őszig termeli 
mézét, azontúl maga is fogyasztja s idén késik a tavasz mézajkú 
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nektárja, méztermő virága. Ipar gyártja már a mézet, az ember 
elegyítő tudása lép a szorgalmas, röpke, gyűjtő rovarka helyébe. 8, 
A szőllo nedűjét, bölcs Sirák kifejezése szerint m a borág vérét 
is csak egyszer sajtolják a töppedő szemekből. Bölcs törvény tiltja 
a vegyi tudásnak s a kotyvasztó tapasztalásnak egyaránt, hogy 
pincében termeljen napnemlátta mustot. 9. Olaj nedűjétől, délszak 
bogyójának sima cseppjétől elzárt a háború bennünket. Amit saját 
földünk terem napraforgó szemében, török búza csírájában, lennek, 
repcének, szőlőnek, akácnak magvában azt hirtolen nem fokozhatjuk 
pótlás-kifutható tömegre. Eltűnt az olaj még a mécsesekből, örök-
lámpákból is. Kialudtak a gondviselés jelképező lángocskái, de nem 
szunnyad, nem aluszik Izrael őrizője, mennyei gondviselése! 

10. És megcsappant a ringó-rengő kalász, rrcn s^n a búza 
bősége, gabna gazdagsága. Jelképes cselekvésekkel utal világszerte 
a kenyér jelentős értékére sokféle szer és szokás. Kettős kenyér 
tünteti ki a beköszöntő ünnepet a falat kenyéren túl való bőség 
kézzelfogható, jóléthirdető bemutatásaid. Konyértörés az ebéd kez-
dete és kegyeletes ősi szokás, hogy a jóllakás hálaadó áldása köz-
ben kenyér marad, jövőnek jelképes biztatója, a leszedett abroszon. 
Nem szabad a kenyérrel s morzsájával dobálózni, még az evő-
tálat sem szabad föltámasztani a kelet bodagforma kenyerével, 
az Isten megbecsülendő ez adományával6. Megcsókoljuk a földre 
esett darab kenyeret, tisztára öblített kézbe vesszük, ha törünk, 
szegünk belőle. Életnek hívjuk a gabna szemét: a nemzet élete függ 
tőle. Most érezzük újból áhítatos érzéssel a földanyának, haza tala-
jának öléből sarjadó élet áldását, mikor éhen akarnak 120 millió 
embert veszteni azok, akik nem harcosok ellen akartak harcolni, 
hanem a védteleneket remélték megfojthatni. Elejétől fogva nem 
önnön erejükhöz, merészségükhöz bíztak, hanem a mi elrekeszté-
sünkre, kimerülésünkre számítottak. Várták, már harmadik aratásra 
várják a termésünket elpusztító jégverést, fagyot, felhőszakadást, 
aszályt, hernyót, a kenyér mindenféle megrontóját. 

Becsületes háborút a nagyszabású, a lét érdekéből eredő 
gyűlölet folytat; az ő becstelen támadásukat a gyalázatos gyűlöl-
ködés irigysége sugallta. Nem a harcmezőn merték a döntő győ-
zelmet megálmodni, hanem a kenyérmezőn akarták eldönteni. El-
zártak külföldtől, tengertől, de földünk megtermi gyümölcsét7! Szö-
késén, ínségesen, de megvagyunk. Már a nélkülözés utolsó évne-
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gyede kezdődött meg. A válság csúcsán túl vagyunk. A kimerülés, 
éhenveszés kísértete nem riaszt már minket, de riasztja már ellen-
ségeinket, riasztja az angolt sűrű hústalan, sűrű burgonyátlan 
napokkal. ncnP x"cn pmoa Messze tájról, tengerentúlról hozza kenyerét 
Anglia8, rrx cnS^ xn -n: Bolyong szerteszét a kenyér után: hol va-
gyon, hol kapható, szerezhető9? Hol lesz a pénzből kenyér? Róka-
űző tér mezők, rengeteg játszó, futtató gyöpök, mérföldes erdőker-
tek selyemperjéjű pazar tisztásai — mind csupa gőgös parlagja 
volt az idegenben áron vett kenyérnek. Elfeledte a bibliás angol az 
irás igéjét: zrb vzw te -x aki földjét szántja, míveli, jóllakik 
kenyérrel, S"n cpn spici de aki hiábavalók után futtat rajta, balga10. 

Mi dicsérjük Istent, pxn ja cr'r XTEn aki hazánk áldott öléből 
fakasztja kenyerünket s véle ellenálló erőnket. Anglia most kap-
kodva szántja föl a nagyúri pompa pompázó, meddő gyöpét és 
folytatni akarja a háborút *r»sn fű Errírt bz cn ~> mig éhező fővárosa a 
kenyérből egészen ki nem fogy11. Amit ő akart: kiéheztetni az 
ellenség védtelen csecsemőit, kisdedeit, asszonyait, véneit, betegeit, 
hűtlenség az emberies érzés biblianevelte finomulása ellen, lábbal-
taposása annak a szentírásnak, amelyet Anglia terjesztett száz év 
óta a föld kerekségének minden nyelvén, annak a szentírásnak, a 
moly meghagyja: ha éhezik ellenséged, tartsad jól kenyérrel13. Ma 
már csak tengerentúlról várja kenyerét, attól a nagy álladalomtól, 
amelynek közhangulatát megvesztegette, eltévetyítette, amely most 
hozzája állott, de nem küld már kenyeret, hacsak azt nem, amit az 
amazonok országába betörő Nagy Sándornak merő gúnnyal az 
amazonok fejedelemasszonya küldött mi bv zrh aranykenyeret. Dol-
lárigérő papírt küld: dollárt igen, de gabnát nem. Kifogy a kenyér 
a szigetországban. Csak egy nem fogy belőle ki soha: a hazugság, 
közférfiainak ez a kenyere, saját termésű kenyere. A magyar Ká-
naánról is szól az írás: oly föld, amelyen nem szegénységben eszed 
kenyeredet13. Búzaország, ez a mi foszlós cipójú Alföldünk, a Tisza-
Maros szöge is érzi már a támadók fojtogató nyomását: a foszló, 
omlatag, porhanyó kenyér nemcsak a fővárosban válik keletlen,, 
sajtalan, Ínséges kenyérré: fejro van kimérve már nálunk is az élet 
ilf EnS szűkös falat14, p̂tFEE Errí ftrxi 15 nem pirosló, púpos kétkézen 
ringó nagy alföldi kenyér járja már a kenyérpiacon: súlyra adják, 
fejre mérve, n:x-B" sútyra vesszük, súl}rra esszük aggalommal telten,. 

A régiek a manna példájára felhőből hulló búzát emlegetnek. 
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Nem hullott onnan nekünk. Került Havasalföldön valamennyi tár-
saink számára. Az is csoda volt, mintha légből hullott volna, mi-
kor rövid néhány hétre félországából kiszorult a hitszegő szom-
széd. Amit eszünk, hazánk áldott ölének adománya. Megbecsül-
jük, mint hajdan őseink az ígéret földjének termését megbecsülték, 
ünnepelték, zarándok úton vive föl az új kalász koszorús kévéit a 
virágos, ünneplő Jeruzsálembe. Minden ünnepünk az anyaföld ál-
dásának ünneplése, mindegyik kettős jelentőséget ül meg. Ünnepli 
a nemzeti létnek fordulóit és párhuzamban velük a nemzeti lét lét-
alapját, a haza szentelt rögét s e rögnek szülöttét. Ünnepeljük ma 
a nemzetszülő felszabadulást, a hetek ünnepén a nemzetnevelő ki-
nyilatkoztatást, sátoros ünnepen a nemzetújító pusztai vándorlást és 
párhuzamos sorban árpa, búza takarását, szőlő, gyümölcs szüretjét, 
szedését. 

Ha lakoma van, nem az ízes pecsenyét, nem a ritka cseme-
gét köszöntjük áldó szóval, hanem az első falat kenyeret. Mégsem 
éreztük már a kenyér döntő szerepét, rangos becsét, kincses érté-
két. Nem kérdeztük egymást, van-e kenyered ? Nem kellett kíván-
csi tudakolás: tudtuk rangról, foglalkozásról, külső megjelenésről 
— kinek-kinek van-e, nincs-e kenyere. Mert volt elég, mindenki 
merhetett belőle, akinek költségre telt. Meghozta a békés élet 
üzleti áramlása a telt hajókat, telt vasúti szekereket, a telt tárhá-
zakat. Az eleven élet sürgő tömegei gondoskodtak minden szük-
ségletről. Egészen úgy, ahogy az ősi idő tanítójáról beszéli a ha-
gyomány. Ha a szent főváros utcáin és terein a sereglő népet s 
az ünnep előestéjén a templom hegyén nyüzsgő sokadalmat látta, 
szólott: áldott, aki mindezeket toromté, hogy engem kiszolgáljanak! 
Mennyit törte magát Ádám, amíg egy falat kenyérre szert tott? 
Szántott, vetett, boronált, acatolt, kaszált, kévét kötött, nyomtatott, 
szórt, rostált, őrölt, szitált, gyúrt, szakajtott és sütött, míg végül 
megehette az első falatot. Én pedig reggelre kelve mindezt készen 
találom16! Hány munkáskéz láncolatos összefogásának végső ered-
ménye ez az áldott falat kenyér! Elfelejtettünk örülni a minden-
napi kenyérnek, mert megvolt, nem kellett féltenünk. Társas 
együttlét táplálkozásról nem tárgyalt; társalkodásban, ha étvágyról 
szó lehetett, éhezésről, soha. És ma a gyomor forradalma elso-
dorta a Romanovokat. Elsöpörte a liszt, a tej, a vaj, a zsír hiá-
nya, bölcs Sirák egész hosszú sorozatának foszlása, fogyta, tűnte. 
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Papírrubelt gyárthatott, beváltatlant, a cár; de a kenyérutalvány 
beválthatatlansága széttörte minden idők legkorlátlanabb hatalmú, 
de legkorlátoltabb lelkű zsarnokának trónusát. 

Nálunk is nagy a gond : x"y szrb az ínséges, szűkös ünnepi 
kenyér tereli gondolatunkat a gond felé. Csellel, mesterkedéssel, 
fortéllyal terít a ház asszonya övéinek ebédre. Mozgósult a hábo-
rúban minden leleményességünk, igénytelenebbek is lettünk. Száz 
kényelemről, száz élvezetről lemondottunk, szinte egész esztendőn 
át állandósult az ínséges kenyér. Jött a barna kenyér, kevert 
anyag, kimért adag; tiszta búza, rozs helyébe árpa, zabkenyér, közé 
török búza, maholnap talán cirok, muhar, köleskenyér is. Megta-
nultunk takarékoskodni ! Nem volt szokásban nálunk. Hiszen a szó 
is idegen: ahol volt is, spórolás volt, nem takarékoskodás. Kenyér-
osztás volt a választó ülés azelőtt: kenyeret adott a tisztséggel. 
Ma a tisztség mellé kész kenyeret kér viselője, a közfeladatok ké-
ny értelenséggel küzdő ellátója Nem gondolt már a városlakó, nagy-
étű nép a termő talajra : a vásárcsarnok nap-nap után megtelő pol-
cain túl nem kalandozott gondolata. Most, hogy asszonyok vetettek,, 
arattak, hogy újból szántanak, kapálnak, most a városlakó is ke-
resi a termelő talajt: nem a készet lesi-várja, maga is visszakíván-
kozik a munkáskezű kapások sorába. Együtt aggódik a földmíve-
lővel: lehet-e szántani, lesz-e vetőmag, lesz-e ültető csíra, kitelelt-e 
az őszi, mikor hányja fejét az új ? Fogy-e a vadvíz, szabadul-e a 
fekete, nem vesz-e el nagy tófenekek, semlyékek környékének idei 
termése ? 

Ráeszméltünk az anyaföldre! Ezt védjük, ezt a féltett föl-
det, földanyánkat, amely ha néha szűken is, aratnivaló életet 
mindig terem. A termőföldhöz való ragaszkodás, a békés népélet 
alapérzése, megindítója. A vadhúson élő vadász nomád és rabló; 
a kenyérevő telepes szánt, vet és védi vetését, települő helyét. 
Gyökeret ver a földben és ez a meggyökeresedés termi a békés 
élet fogalmát. Innentől nem a háború a rendszeres, a kívánatos,, 
keresett, dicső állapot, hanem a béke. A nomád faj csak kényszer-
ből teszi félre a csatabárdot, a kenyértermelő törzs csak kényszer-
ből keresi elő kénytelen-kelletlen a félretett fegyvert. Az eke a bé-
kének jelképe. Béke ölén teljesülhet az ige: vzvb zzsrh crhzx) eszitek 
kenyereteket jóllaktig17 béke ölén, -ctf: nrcirr b'S» "S mehetsz, hogy 
egyed kenyered vígságos örömmel18. 
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TOS nxtrs pxS critrntr criirrt xm rii; 19 Nagy áldás a béko, mert 
a béke az országnak olyan, mint az élesztő a tésztának19: élesztő 
kovász a béke. Keleszti a kovász az omlós cipót, komlós, kövér, 
sikéres búzakenyeret. Keleszti a béke a nemzeti lét gyarapulását, 
emelkedését, sikeres munkáját. Ébresztő, erőkeltő, izgató a háború, 
de élesztő, kenyéradó, éltető áldás, az egyetlen nem tilalmas ko-
vász, amelyet ez ünnepen is örömtől boldogan mutathatnánk: a 
béke, a régvárt béke, Istennek ez a mindent felölelő áldása. 

Amen. 

1 M. II. 16, 3. — 2 Péld. 30, 8. — 3 M. I. 47, 12. — 4 Jer. Sir. 4, 4 . - 3 Sirák 39, 26. — 3 

Ber. 50. b S. Ár. Mag. Abr. 171. — 7 Éz. 61, 11. — 8 Példab. 31, 14. — 3 Jób 15, 23. — 10 Példab. 
12, 11. — 44 Jer. 37, 21. — 42 Példab. 25, 21. — 43 M. V. 8, 9. — 44 Éz. 30, 20. — 43 Ezek. 4, 1<\ 
— 43 T. Ber. VII 14, 24. j IX 13, 12. — 47 M. III 26, 5. — 48 Koli. 9, 7. — 49 M. Derecli erec 
perek hasólajm. 
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cemn ex Irgalom atyja, így imádkozunk vértanúinkért e mai 
szombaton: kiontott vérnek büntetője emlékezik meg róluk Ő! E 
zsoltárversnek egész vigaszos összefüggése festi a kilencedik zsol-
tárban helyzetünk képét. Nyomon kíséri ezért elmélkedésünk min-
den szavát. Mint elődeink lelke, a mienk is bányászkodik az írás 
kincstermő tárnáiban, hálót merít a hagyomány gyöngytermő mé-
lyébe és fölleli közelmúlt és közeljövő tükröződését a zsoltár for-
dulataiban. 

1600 mérföldön szöktetett át a most folyó ijjar havában1 Amá-
lek. Népek sorozatát ugrotta át, mert ő volt e^ee a legtávolabb 
eső2, hogy megtámadja őt nem fenyegető őseinket. Bn by -¡ejjae "Oiy 
•)b ab Földühödött oly peren, amely nem az övé3, amelyhez mi köze 
sem volt — egészen mint az Unió, mikor ellenünk száll síkra még 
távolabbról, a túlsó féltekéről. » 
. • Az énekmesteraek szól zsoltárunk, pS ívű by mikor újra fel-

virul ifjúságunk, *yir, pbEy nnn? hogy a nemzet ellenségét, Amáleket 
letörje4 és képbe gyűjti a keserves, emlékezetes kornak vonásait. 
Megrázó felvonásai peregtek már le e rémes színjátéknak a jelen-
kor véres színpadján. A világ népei mind több több uj szereplővel, 
váratlan fellépő, színlap nem sorjázta, néző nem várta nevekkei 
játsszák el ezt az isszonyatos játékot. És utolsót még mindig késik 
legördülni a függöny! 

I. A déli támadókat legyűrtük: a szerb, a crnagorc, a rumuny 
leverve. Az orosz cár trónjárói lelökve. Letaszította népe őt, hogy 
a kínozta, föláldozta nép élje, élhesse szabadságát. És hála vissz-
hangja kél lelkünkben: 

2. Egész szivem magasztal oh Uram! 
Minden csodádat lűrdetem. 
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3. Ujjongok és örvendezek Feléd, 
Magasságos, zengem neved. 

4. Kik üldözének, visszakoztak 
És tönkre jutva buktak el: 

5. Te végezéd igazam és ügyem, 
Igazlátó bíróul trónra ülve. 

II. 6. Te fedded a pogányt, veszejtesz el galádot, 
Örökre eltörlöd nevét. 

7. Letűnik üldözőm. Örökre kardnak éle volt — 
Kitéped ellenim, nyomuk veszett. 

pbzv ht ci; my: Te fedded a pogányt: Amálek ez ! ci; rtrxT 
pbüy Ö az embertelen pogányok eleje ! Múltját megtagadó kegyet-
lenséggel tör elő az Unió. pS" ay mint a sáskahad napsötétítő felhő-
ben, xbr,i p-re mc mint a sáskák vándor föllege5. Fogyhatatlan dol-
lárjának tömegei gurulnak elő messze távolból. Nem mert támadni,, 
csak amikor azt hitte, kimerültünk, sintD Mint a fekélyhordó légy6, 
amely az ép felhámot nem tudja kikezdeni, de undorító rajai mér-
get hozva, mérget hordva, ellepik az eves sebet. j ? t r i t h d x Te 
veszejted el a galádot: Angliát, a külön világgá fejlett gyarmat 
anyját, a háborúgyujtó, háborúnyujtó, öldöklésokozó, öldöklésfokozó-
Angliát. Megtörik a németek csodás vitézségén, lángeszű vezérletén 
a sokgondú, töméntelen lőszerű, sűrűn hullámzó áttörő hullám. A 
tüzes ércszilánkok felhőszakadása sikertelen pazarlódik el. Hinden-
burg seregének acél arcélén nem hat keresztül sem hevenyészve 
toborzott, sem rögtönözve sorozott, sem lelkendezve kiképzett had-
erő. És mióta az angolnak hívott hivalkodó népelegyület kialakult,, 
annyi saját vérét nem vesztette soha, mint most a nyugati arc-
éleken. 

Letűnik üldözőm: niíjS rrsin gyűlöletének kifent kardja örökre 
ellenünk villogott, mint Amáleké, akiről meg van írva : nsu met? wcyi 
dühe örökre őriződik7. 

pbtr; x n És jött Amálek. Honnan jött ? Bíleámtól, a galádtóú 
mjn rratmo byz a népnyelő, írt, búrt, indust, számtalan más fajt el-
nyelő, a harckeverő Bileámtól, a fondorlat nagymesterétől8. Onnan 
jött. Annak parancsát várta, vette, követte már a semlegesség, a 
rosszakaró, az újívású ellenséges semlegesség rút álarcában. Hábo-
rút hirdet az ellen az uralkodóház ellen, amelynek nagy őse el-
sőnek ismerte el a zsarnok anyától elszakadt északamerikai gyar-
mat függetlenségét. Az anyaország elnyomta gyermekét, fölgyújtotta 
kapitóliumát és most ezért a mostoháért síkra száll az Unió! Fö-



lénykedését tűrte, túlkapásai ellen felszólalt, de nem méltatta fele-
letre őt a brit postarabló. És az Unió megjuházva hallgatott. De 
amikor a kiéheztetéssel szorongatott német hatékony végső eszkö-
zéhez kényszerült nyúlni, akkor kardját csörtette az Unió és ami-
kor a merüljhajók elvágták Anglia ütőerét, háborút üzent nekünk, 
mert a tenger szabadságát bárki ellen kész megvédeni, csak ép 
Britannia ellen nem. A világsajtó süvítő, fizetett rikkancsai elhi-
tették az Unióval, hogy a brit tengeri uralom őt védi! Jött ezért 
Amálek, jött már cue ubur nyíltan, nem titkon, r-ruuur mint eddig, jött 
levetve álarcát, xt xP Istent nem ismerve, nem félve Isten igazsá-
gát, nem a világítélő történelem sújtó Ítéletét9. Eleinte álkodott. 
Oceántúlról kenetes kertelés, szenteskedő képmutatás izeneteit hor-
dotta szét a sodronytalan hírverés. Ma nyíltan szól az álnok elnök r 
le kell törni a németet, az lesz az állandó béke ! 

A pártközi békeapostol támadóféllé vedlett, de amit beszél, a józan-
ság csúfja, a borközi kapatosság be nem számítható nyilvánulása. A ka-
thedra megszédült a hatalomtól: nem unalmas könyvet ír már, izgalmas 
világtörténelmet diktál. Az éhező, a megriadt, az arrasi síkon elvérző 
Anglia végveszélye letépte róla az apostolkodó álarcot és az angol-
szász világbírás vérszomjas hívének arcvonásai fosztoran, csupasz, 
nyers ridegségükben állottak elénk. Nem a nemzetek önrendelkező 
jogáról izenget már, hanem le akar törni mindenkit, akinek Anglia 
parancsolni akar. Pedig Anglia mindenkinek akar parancsolni, 
szövetséges társainak legnjmrsebben. Angol anjratőn fakad az Unió 
féltékenykedése a német ellen. Keresetüket féltő termelők, gyártók, 
üzérek őrlő fájdalmától jajong Anglia, ettől jajong már az egész 
angolszász fajzat. 

Az angol szó és angol font megvesztegette sajtó kitörülte az 
Egyesült-Államok emlékezetéből az anyaország rosszakaratának, 
kényuralmának emlékeit. Az egyvérűség és egynyelvűség némi 
öröklött vonzalom révén föllovalta az Uniót ellenünk. 

A gyűrűszövetség, amely a német népet készült megfojtani, 
ma hirtelen fordulattal a népuralomnak tengerentúl tetszetős jel-
szavával pávázik. Mintha csupán a porosz uralkodóházat támadná 
és nem a német nép versenyverő iparát, győzős kereskedelmét, 
haladó gyarmatosítását akarná szétmorzsolni. A népuralom jelszava 
még otthon Angliában is hamis, ahol a látszat ellenére nemesi kaszt 
uralkodik, de azért a hamis jelszó odaát visszhangot keltett. Onnan 
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lázítja e jelszó örve alatt az elnök a német nép csodás sikerű, a 
széthúzó törzseket összefogó, erőtermő, újjáteremtő uralkodóháza 
ellen. Pedig nála otthon is csak csalóka látszat a népuralom: nála 
is dynastiák intézik a köznek sorsát. 

Az ugrató, hangulatmérgező fémkirályok, az uszító acélfeje-
delmek, a lövedékgyártó milliárdosok osztalékéhsége, emberies-
ségtől elszakadt számvetése indította a háborút. Odaát ezek a 
dynastiák az államfők. A választáspénzelő mammut-tőke urai, a 
felhőfalók gazdái az ideig-óráig való államfő fölött állandó fejei 
az államnak. A busás jövedelmű kivitel megcsappanásával fogyasz-
tásfokozó háborút indíttattak a trösztök az államfővel. A népuralom 
színe alatt a nép gazdasági rabszolgasága, a gazdagodok gazdasági 
erkölcstelensége tenyészik. Emlékezetes példája volt a hírhedt hús-
gyártás leírhatatlan szennye, a népuralmi hatóságok ez örök szégyene. 
Kiéli a nagytőke odaát a népet. Ezer esztendő alatt nem halmozott 
föl a feudális európai uralkodó réteg annyi vagyont, amennyit az 
amerikai mammut-tőke összeharácsolt, amennyit négy-öt évtized 
alatt kizsarolt a népből. És ez a kimondhatatlan tömegű tőke nem 
tud betelni. m3:x •¡•ctiH Mikor összezúzattak a hajók és nem tudtak 
tengerentúlra hajózni, elképedtek a trösztök és megindították veszély-
látó érdekeik kalmárháborúját. Rávall a brit vér fajzatára, amit a 
képmutató anyának képmutató leánya, a dölyfös szigetország 
dölyfös gyarmata cselekszik. Fölfokozódott a fegyverző ipar a ter-
melő munka rovására és piacot követel: ha a tengerentúlit elzárják 
a merüljhajók, adjon az állam otthon piacot. És az ő piacuk a háború, 
talán nem is a háború, csak a háborús fölkészülődés. Ismétlődik, 
amit a költő a görög ókor demagóg államocskáiról írt: a kopja-
csíszár, paizskupec harcot kíván, hogy keljen árúja. A békesürgető 
földmíves, a famunkás békét óhajt, de a kovács nom hagyja bol-
dogulni, a sisakforgó csináló tépi a haját10. 

Tudva-tudattalan eladódott a közvélekedés Angliának és szál-
lítóinak. Közös nyelv, fizetett sajtó, mérhetetlen tőke nyomása: már-
már azt hiszik, meggyőződés sugallja követeléseiket, színvalóság, 
amit írnak. Pedig "¡T irirn 3r meg van vesztegetve szemük látása11, 
megmételyeződött lelkük azokban az időkben, amikor büszkeség, 
kenyér bősége, gondtalan békesség volt az ő része s leányaié12 

— a gyarmatoké. Az üzérség háborúja kellett Angliának és a fegy-
vergyártóknak: ez a két hatalom rendelkezik és a kenetes szavú 
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•elnök végrehajt. Végrehajtja a pénzesládák, a trezorok, a tűzállók 
szívtelen harcát. A csekkmágnások, a plutokraták őrületétől meg-
billent a lelki egyensúly. Uralkodik a tűzálló acélrekesz, parancsol 
utcának, sajtónak, törvényhozónak, elnöknek. Rettegnek a gyártók 
a fenyegető békétől épen mint a játszmavesztes brit vezetők és 
megrendelik a háborút, elrendelik háborús üzletük számára a honi 
üzletes háborút. Az elnök szállítja a megrendelt hadizenetet. Addig 
adta a békeapostolt, mímelte a békebarátokat, most, mikor azt hitte, 
3?tn hogy mi belefáradtunk13 s ellankadt már karunk ¡ t t iei14, 
most támad reánk pihent erejével. Világirányító befolyást követel, 
hogy megsegítse az anyaországot és le no késsék az osztozkodásról. 

Ez a rút hadindítás nem a fékezhetetlen indulatosság, nem a 
bikaverő, szilaj őserő birokrakelése, hanem az orcátlan, a kaján 
számítás szeleppel szabályozható műfelindulása, a szerződtetett baj-
vívó fellépése, beugrása, amikor becsöngetik a porondra. Nem szik-
lamorzsoló, titáni düh, amelynek természete, hogy háborús viharban 
tombolja ki fékezetlen haragját, hanem számvető szimat latol-
gató döntése: a gyáva útonálló csekély kockázatú orvtámadása. 
Nem a bősz indulat, a szilaj szenvedély kitörése, hanem a hiúz 
leselkedése, amely egy szökéssel akarja áldozatát torkon ragadva 
megfojtani Nemrég, apostol kora idején, a béke gondolatában 
találkozott velünk. Anglia nem felelt sem a jogaiban korlátolt 
Amerika vádló felszólalására (1914. XI. 5.), som az elnök béke-

' i 

izenetére (1916. XII. 22.): Vilson belenjmgodott. Jogát tiporta, 
szavát semmibe sem vette a szigetország gőgje: Wilson belenyu-
godott. A tengeralattiak megtörték Anglia tengeri uralmát. Wilson 
nem nyugodott bele! A népuralom nevében siet pótolni a színpadról 
letűnt cárt. Szítja a semlegeseket ellenünk, de hallatlanul pirító 
leckével felel neki a stockholmi kormány. Követeli a merülj hajók 
visszahívását. Diktálni akar a győzelmes Középeurópának. Semmibe 
sem vettük tolakodó tiltakozását: ledobta az álarcot és odaállt 
i 

nyíltan, ahova rég elszegődött titkon. 
A támadók növekedő sorát nézve szólunk Jobbal: nem esil-

lapulhaték és nem csitulhaték és nem nyugodhatám, s a háborgás 
elért15. Nem csillapulhaték Bábel miatt, nem csitulhaték Média miatt, 
nem nyugodhatám Hellas miatt és a háborgás elért: elért Róma 
támadása, Amálek megrohanása pbzv n;16: Amerika támad reánk. 
A világbíró Róma szerepére vágyik, a világ bírájává tolná föl magát. 
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Emberiességről szavalt, a kis államok védelmét hazudozta — most 
tovább akarja gyilkolni az emberi nemet, megölni csírájában a 
támadófélben levő, az életrekolő békét. Hadat izen az élet-halál-
harcban álló Középeurópának, amely nem tűrhet korlátot védeke-
zésében, hadat izen a népuralom nevében, pedig izenetét a tömeg-
szállítók pénzes dynastiái parancsolják reá. 

Hallottuk az imént katedrai bölcseségét: szenvedélytelen 
háborús fél leszünk. Tudtuk úgy is: a csekkfejedelmek csatlósai 
nem szenvedelmesek soha. Szívósak, ragadozók, résenállók, de 
mindig hajmeresztőn, embertelenül higgadlak. Hiénák, nem orosz-
lánok. Higgadt számvetéssel szállították az öldöklő szerszámot a 
cárnak, higgadt számítással nézik, hogy eltűnt a cár a sülyesztőben, 
higgadt számítással fűzik ellenünk a vádaskodó ferdítések láncolatát, 
hogy igazság, emberi -jog, béke elveiért kell síkra szállniok a német 
ellen. Az angol, az korlátlan űzhet postarablást, kalózkodást, zászló-
hamisítást, indusfosztogatást, írfojtogatást! 

IIt. Egbekiált Amálek-Amerika bűne. Nem maradhat bün-
tetlen. Szól az ige, vezérigénk : 

8. Te, Istenem, örökre trónolsz, 
Trónod törvényre helyhezód. 

9. A föld körét igazlátón ítéled, 
A népek közt törvényt látsz jog szerént. 

A föld körét borítja lángba a gazság. pEcy rcrTc ö rű'rcEíi 
De tied, Uram, az ország, most láttatod Amálek vereségében17, 
Erír Etrn xrí Eríi' cm mert trónod, neved csorba, amíg ő nem bűn-
hődik18. Az Unió elnökének kétszínű, álkodó szenteskedése Lon-
donban szenteskedő, álkodó kétszínűség hasoncsengésű vissz-
hangját kelté. 

Elszavalják szerepüket, mintha világölelő lélek vinné őket a 
világölő harcba és nem a világhörcsög Anglia zsákmányféltő, harács-
őrző dühe, a megszorult szigetország szatócsszimata. 

Népuralomért, emberi jogért, nyereségvágy nélkül küzd az 
Unió: ez a mindhárom ízében szemenszedve hazug jelszó szállt el 
imént az elnök ajkáról (1917. IV. 16.). Az eszményért küzd — 
ezt hánytorgatja — nem az élelem és gyapot, hajó, hadiszer, acél, 
mozdony, gépkocsi, gépmadár és ezer más gyártmány szállítóinak 
uszítására lép sorompóba. És hűséges, vélecsengő visszhangja kél 
a valótlan vallomásnak az angol közférfiak ajkán. Amerika esz-
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ménye a mienk — ő sem hódítás, területgyarapítás vagy önző 
érdekokért száll síkra (1917. IV. 18.). Elismerjük készséggel mi 
is: Amerika oly- önzetlen, mint Anglia. Es a másik angol balkezes, 
vészhozó vezéralak szól ugyanakkor: Amerika föllépése a törté-
nelem legönzetlenabb tettei közül való. Az emberiség lelkiismerete 
hajtja harcba, mert a míveltség és a népuralom forog kockán. 

Mégis nagy sor az igazság, ha a legszemérmetlenebb hazugság 
is görcsösen ragaszkodik látszatához és elaljasulását kénytelen 
igazság mezét öltve leplezni. 

IV. Közben dúl a nagj7 nvugoti csata, folyik Anglia elvér-
zése. Elvégződik sorsának megpecsételése. A huzavonás, az ameri-
kázó Amerika és seregtoborzó elnöke lekésik légióival a döntésről. 
Mire az ő keze ideér, akkorára a zsoltár igéje szerint 

10. Mentsvára lesz az Úr az elnyomottnak, 
Mentsvára megszorúlás percein. 

11. Te benned bízik mindenegy, neved ki ismeri, 
El nem hagyád, Uram, akik kerestenek. 

Félrelökték elleneink a nyújtottuk békejobbot. Folytatni akarták 
a vérontást. Veszteségeik láttára szólunk a folytatódó igével: 

12. Az Úrnak, a Sionba trónolónak, énekeljetek, 
Népek között hirdetve tetteit . 

13. Kiontott vérnek büntetője 
Emlékezik meg róluk Ó, 

F.1 nem feledve a szegény ja já t . 

V. e s i c i n A kiontott vér fejükre száll. Ütött a megtorlás 
•órája. Bőjtöltet, koplalásra kárhoztat minket, de megkoplalja ő is és 
megbőjtöli a rohamosan pusztuló hajóűrt. Bőjtös napokra virradt 
már és éhezik ő is, éheznek cinkosai is. Éhezik a nagyétű angol, 
a finométű francia, az olajétű olasz — éhezik a lord s a lazzaroni. 
A tenger ura nem ura már saját tengerének, a csatornának sem, 
nem ura lazító, földosztó ígéreteinek. Dugába dül az éhenvesztés 
pokoli terve és a számító angolon teljesül: xrtrstr N£-n dieS minél 
élesebb a borotva, annál horgasabbat csorbul, minél élesebb az 
elme, annál zökkentőbbet, rándítóbbat botlik19. Böjtöltetett minket, 
de kiböjtöljük őt. Torkára forr gálád kezdése. Irtózatos lesz a kiáb-
rándulás a Themse partján! 

Byzanc, Triest, Dalmátia, Délmagyarország, Erdély, Galícia, 
a Rajnamellék — mindent odaígértek, semmit sem tudtak szállítani. 
Egyetlen váltójukat sem váltották be. Ezért tolják ki mind távo-
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labbra a lejáratot — a békét. Nekik egy lesz a béke és a csőd. 
Ezért küzd Anglia az utolsó csepp vérig, már nem pusztán fran-
ciák, g}7armatiak utolsó csepp véréig: önnön vére pusztul rémesen. 
Küzd még a szárazon, ahol sohasem volt katonai hatalom, bár 
elbukott már a tengeren, amelynek ura volt soká. A beváltatlan 
ígéretek bírája, kíméletlen, kárörvendő, kegyetlen bírája lesz a 
világ. Reménytelen küzd végsőkig, mert békéje is reménytelen: 
éhség, inség, megalázódás békéjét fogja kötni a dús, a császár-
kodó hatalom. 

Ma már csak őrült vérontás a célja, cht ¡rnp cen TBitr céltalan 
vérontás az elvetemültek munkája20. Elmerülnek a vájták verembe: 
crrSy ht itrx hh amit elvetemíiltségük kioszelt, az éhenveszés 
háborúja rontja meg őket21. Látjuk már a dicsőítő szózatot telje-
sülni: c i t nx* megtöri Isten elleneinket és megalázza az 
elvetemülteket. Kérő, bálaadó ajkunkra vesszük az igét. 

14. Urain, kegyelj! Lásd gyűlölőm sanyargat, 
Te, aki fölemelsz halál kapuiból, 

15. Hogy hirdessem minden dícséretid 
Sión leányának kapuiban, 

Segélyeden vigadva: 

16. Az ellen elmerült a vájta vak veremben, 
Az elrejtette tőr elkapta lábait. 

17. Megismerszék az Űr, törvényt hogy ült, 
Saját tőrébe a gonoszt hogy ejté. 

Merengünk rajt: való, igaz! 

18. Pokolba hullanak a galádok, 
Istenfelejtő nemzetek mindannyian, 

19. Örökre mert el nem felejted a szegényt. 
A vergődők reménye nem vesz el örökre. 

20. Föl Isten! Túlerőt a gyarlónak ne adj. 
Előtted a pogány: itéld el őt! 

21. Rendelj, Uram, Te fékezőt föléjük, 
A nép hogy értse: gyarlandók biz' ők! 

Való igaz! 

tr:x tjp hu Túlerőt a gyarlónak no adj, j r w ' a i ¡nm^c:: jmyrp xi 
világuralmuk, nyelvüknek is uralma no szilárduljon, pSey xb 
vbnn ra1 "¡tx*? ne hatalmasuljon el Amálek hosszú századokra2 2 .nrrtr 
arpy -íme ne' : erf? mia Rendeld Uram, fékezőül a te hatalmadat 
föléjük, értsék meg az elvadult, elpogányosult népek: gyarlandók 
biz' ők! A világrészeket összekötő tengernek ura nem lehet egyetlen 
gyarlandó nép, nehogy a világtengert elválasztó világrészeknek is 
urává kenyérosztó, kenyérfosztó egyedurává legyen. Ezért kell a 



231 

tengeren elbuknia Angliának, elbukni kenyér hián: crrbj? nt "trx ' , n : 'z 
önnön merényletük fordul már ellenük! Való, igaz! És akik benne 
kavargunk az események forgatagában, meg sem értjük messze-
vágó, átalakító hatását e tengeri egyeduralom elbukásának. Hiszen 
még abban az ősi Amálek-ülközetben is a hadverő hadvezér Józsuéval 
is csak utólag érteti meg a jövőbe látó Mózes a diadal jelentőségét, 
ytr.rr ^ixe ¡rtr távol századokra ható következését23. És föllélekzik a 
világ, ha megérti az új Tyrus bukását! 

Amen. 

1 Aggadatli Eszter p 28. Buber. — 2 Mech. 53a Midr. Tann, 82. — 2 Péld. 26, 17. B. M, 
b. N. Besallaeh végén. — 4 Basi ad L — 5 M. IV. 24, 20. Peszikta 25a, 26b Betli Talmud V. 168. 
169. Midr. Till, és Macliiri 9, 7. — 6 Mechilta u. o. és parallel helyek. — 7Ámosz 1, 11. Peszikta 
29a. Bét. Talmud V. 172. Midr. Till., Machiri Basi és B. M. b. N. 8 Jalkut Beubéni. — 9 Mech. 
53a. M. T. 81. Zóliar II. 65a. — 10 Krón. II. 20. 37. Aristophanes, Béke 434'5. Arany VII. 331. 
334. — 11 M. II. 23, 8. — 12 Ezek. 16, 49. — 48 M. V. 25, 18. — 14 M. 11. 17, 8. — 15 Jób 3, 26. 
— 43 Semóth r. 26, 1. — 47 Ber. 58a. — 48 Tanch. ki. thécé. Midr. Till, és Basi Zsolt. 9, 10. — 
49 B. m. 96b. Ned. 33b. — 20 Macliiri Till. 9, 8. — 24 M. II. 18, 11. — ^Ras i ad 1. — 23 ZóharlI. 66. 



H A D I K O L C S O N VI. 

¡rs,!?c nrtr Hatot nevez az írás teljesnek, tökélyesnek, kit 
jóban, kit rosszban teljességesnek1. 

I. Hírám az első. Önteltségnek nevezi a teljességet a próféta 
Hírámban, Tyrus királyában. Te megpecsétolője a tökéletességnek, 
teli bölcsködéssel, teljes formásságú2! Az uj Tyrusnak is volt egy 
királya, a mostani királynak atyja, Edvárd király. Külső fellépés-
ben, ruházkodásban őt leste a divatmajom világ. Megpecsételője 
volt viseletben, viselkedésben a tökéletességnek, előkelőségre mér-
tékadó, formásságra teljes. Telve amellett bölcsködéssel, önteltség 
önbizalmával, fortély, fondorlat, furfang tökélyével. Közös érdekek 
ködképeit gömörögtette a hatalmak előtt, kötögette, bogozta a hálót, 
vészét, kovácsolta a gyűrűzést, verte a békefojtó huroknak kötelét. 

Ármányos uralkodásának egész fotyása a kerítő halász öreg-
hálójának tanyavetése volt. De mikor húnyta után neveltjei elér-
kezettnek hitték az időt partra húzni a hálót, a nehéz zsákmánytól 
darabokra szakadt. A hálót délen szétvágtuk, a hurok fojtogató 
szorítása nem sikerült, kinyílt orosz részen a gondos szorítású 
halászcsat. Barátait ravasz szövevénnyel behálózta, de az ellenség 
széttépte a hálót. Hiába esett Tyrus királyának öntelt bölcsködése. 
A hurokvetés mesterének még síri álma is nyugtalan. Egy kockára 
tette császárkodó birodalma egész jövőjét: játszott hatra vagy vakra, 
de a kocka nem vetett hatot! 

Ma gályavértes harcok elől bujkál hajóhada, hajóroncsai be-
népesítik a tenger fenekét, hajórakományai partot nem érve sü-
lyednek el. 

II. A honfoglaló Józsuén a hadvezéri lángész teljét dicséri az 
írás3. Izrael első csatájának győzelmes vezére a honfoglalók feje4, 
a hódítók elseje történetünk során. A hazaszerző, hadverő bölcse-
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ség telje volt benne. A hadverő lángészt csodáljuk ez iszonyú 
háború során mi is. Hadálló vitézek hadtudó vezére szövetségesünk 
honmentő lángesze, aki támadó, kivédő, visszavonuló győzelmeivel 
beírta nevét el nem múlható írással a történetek könyvébe. Hajlott 
korú köznemes ember, nyugalomba menesztve béke idején, újra 
behíva a hadvezéri lángész teljességével tündöklik és irányt szab 
az ember történetének. 

III. Káleb a harmadik: teljessége az odaadás telje. A tömeg 
zugolódásával, a többség vélekedésével szembeszállott. A kishitűeket 
biztatta, a lázongókat csitította, a megrémült népet nyugtatta, báto-
rította. Más lélek, más meggyőződés, más mersz lakott benne mint 
a megriadt sokaságban: - rx x r̂*. teljességes volt odaadása Istene s 
a reá bízott ügy iránt5. Előkelő család előkelő sarjának bizonyult, 
méltó, egyenértékű társa Józsuénak6. Jól esik látnunk a nemes 
érzület öröklődését a telivér történelmi osztályban, ha elüljár a köz-
nek áldozataiban. Vért a fölkelő tömeg adott: adjon vagyont a fekvő 
s a heverő tőke. 

Az első helyet szállja meg ősi jogon a nemzeti élet ünnepi 
perceiben, sütkérezik a trón fényében s a maga mutatós pompájá-
ban: álljon legközelebb hozzá az áldozás, odaadás teljességében is. 
Lássuk már a király példáján fölbuzduló főnemesség jegyzéseit a 
nemzeti védelem hatodik kölcsönére! Akitől bőven telik, attól bőven 
várjuk az áldozatot. A nemesség kötelez. Hat lépcső, vitt föl Sala-
mon király fénylő trónusára7: lássuk e lépcsőkön sorakozni az 
ország zászlósait, a címerpajzsok kékvérű urait, a koronázás csil-
logó kíséretét, a kötött birtok kiváltságosait. Állják helyüket hon-
mentő áldozatban, mintahogy a tömeg állja honvédő küzdelemben. 

IV. A műipar legrégibb munkása, akinek a szentírás följe-
gyezte nevét, Oholiáb: az ő teljességes voltát emeli ki negyediknek 
a régi tanítás. -Más volt a mester, de a művészi eszmék valóra 
váltója, a munkás kéz ő vala. Bölcseség telje honolt benne minden 
művészi munka megalkotására8. Nem a megtanulható, az ellesett jár-
tasság, az elsajátított ügyesség, hanem a lélekben termett, a nép 
őserejéből fakadó, őstalajából sarjadó arravalóság, a munkárakész, 
a saját bölcseség. Nem volt a 12 törzs között utolsóbb Dan törzsé-
nél9. Belőle került ki az első istenkáromló bűnös10. .És e törzs le-
származottját tehetsége odaemelte a legelőkelőbb törzs sarja mellé, 
együtt sürögni a frigysátor művészi megalkotása közül. A nép ős-



•234 

erejének képviselője a verejtékes munka hőse, a munkás, a kéznek 
és az észnek munkása. Sulytalan tűvel aki ölt, súlyos pöröllyel 
aki sujt: iparban és üzletben, szántón és műhelyben, tisztségben és 
szabad hivatásban, akik hordják a kereső munka terhét: mindenki-
bon lüktessen az eleven erő. Az odaadás teljessége lüktessen mun-
kájukban is, áldozatkészségükben is. Nem a holt tőkét, a fekvő5 

a gyarapuló vagyont képviselik eme munkások rétegei, hanem a 
nemzet eleven erejét, mozgó, hullámzó, gyarapító vagyonát. De amit 
ezek a rétegek szereztek e nehéz időkben, versenyezve hordják a 
haza oltárára. A trón lépcsőin nem áll, igaz, a munkás, de a trón 
lépcsőit az ő munkája ácsolja összo. 

Öröklünk mindannyian: egyik vagyont, másik vagyontalan-
ságot, egyik a földet, hozamát, a lét kényelmét, fényét, a másik a 
munkát, a keresést, a lét billenékenységét, de egyúttal edző küz-
delmét. Egyiket védi az állam, a másik védi az államot. Most mind-
annyian fogjanak össze a küzdő állam támogatására. A végső pon-
ton, válponton áll a küzdelem: ne tagadja meg senki filléreit. 
Öröklődő vagyon és öröklődő munka, mágná3 és munkás, polgár, 
pór és proletár — minden erő munkára gyürekezzék. Amely nap 
megindult ez uj hadikölcsön gyűjtése (V. 12.), aznap olvasók az 
írás igéjét: reiyen trtr hatos sorozatban tevődjék a szentély asztalára 
az áldozatos kenyér11. Hatos sorozatban tevődik a haza oltárára az 
áldozat: a vagyon áldozata uj kenyér előtt. Aratás előtt kell be-
hívnia a vagyon betakarítását a hadviselő államnak az utolsó erő-
feszítés komoly, de reménnyel teljes e napjaiban, hogy aratás előtt 
védjük az élettermő talajt, az érlelő, kenyéradó rögöt. Másé jobbára 
a haza földje, mi csak mint Rút, a mai ünnep bájos, lenge alakja, 
szedegetjük a lehulló kalászt és mégis mindnyájunké a haza. Az 
érő kalász az ő kincsük, drága, drágított kincsük, de a mi kenye-
rünk és ezt a konyéradó földet védelmezi vérünk, amikor a világ 
ökle fenyegetve akarja elrabolni. 

Úgy érezzük, végső erőfeszítés utolsó kölcsöne ez győzel-
münk előtt. Sikere elvágja a vérengzés útját, megveti a békés 
munka alapját, beláttatja a gyilkos gyürkőzés brit szítójával is, 
hogy a vérengzés folytatása neki öngyilkos gyürkőzése már. 

V. Ötödik a teljességek közt Becalél, a művész. A művészi 
alkotó lélek megnyilvánulását hovatovább mind szélesebb körei értik 
meg a népnek. Tárlatokon régibb-újabb termékeit látva, megértik a 



•235 

sokfelé elágazó művészet sokféle gyümölcsét. Készségesen mutatja 
be ma nálunk a társadalom, ami művészi dísz otthonát lakályosabbá, 
otthonítóbbá, szebbé varázsolja. Míg a köztárlatokon a versenyző 
tömegesség az egyes mű értékét, erejét csökkenti, hatását csor-
bítja, addig az egyes mű a ház körében összeforr a családdal, 
emlékeivel, tanuja az otthon varázsának. A köznapot széppel 
telítő műalkotás az együttélés tanuja: belőle idők multán családi 
erektye válik. 

És benső rokonsága van a művészetnek a hittel. 
Ami a véges létet öröklétbe meríti, az a hit; ami a múló-

létet örökszéppé másítja, az a művészet. 
A Teremtő lelkéből sugárzik ki az alkotó lélek fénye. Ezért 

hívja az írás a szentély első alkotó művészét Becalélnek: a teremtő 
árnyában valónak: — a teremtés titka takarja a művészi gondolat 
csírakeltét, sarjadását. Isten árnyában, a végtelennek szolgálatában 
a hívő lélek ihletéből serken életre a művészi alkotás, ezért jel-
lemzi így az írás első művészét: eltölté isteni ihlettel1'2, sejtő, 
lelket megejtő, alkotó erővel, bájoló, bűvös hatással. 

Látó a művész. A létezőnek alapvonását, jellegzetes, eszmé-
nyítő vonását látja13, nem a tudomány elemző, nyomozó, összefog-
laló kutatásával, hanem a meglátás, megsejdítés ujjászülésével. 
Belegyökeresül a végtelenségbe; elmerül benne és megnyílik előtte 
a hit birodalma és gyarapul alakításával a művészet országa, amely 

i 
a múlóból el nem múlót, állandó, örök értéket teremt. Ezért test-
vére a művész az írás látóinak. Nagy prófétái mellett a kis prófé-
tákat ne vessük meg. Teljeserejű megfeszüléssel teremt a művész, 
bár a teljes erő nem egy mértékkel jut osztályául mindegyiknek. 
De egész lélekből fakadjon a művészet, nem kapkodó eredetiségből, 
beteges negédből, vásári szemfényvesztésből. 

VI. Sziván hó hatodikán, e mai napon ünnepeljük az Úr 
megnyilatkozását, az ige hirdetését. Teljes értelemben tökélyes, tel-
jességes csak a szent, dicsértessék neve, akiről megvagyon írva: 
hat szorultságból kivált s a hetedikkel sem ér a baj14. Hat támadó 
nem bir velünk — a hetedik, a tengerentúli sem tör meg ben-
nünket. De áll még a háború, bár úgy érezzük, végsőt vonaglik. 
Évezredek után sem hatotta még át az emberi nemet e mai napnak: 
isteni tanítása. Széthúzás, versengés, gyűlölet, igaztalanság gya-
rapul a népek között. 
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Erőszak, előítélet, részrehajlás vakítja el sok helyütt az igaz-
ság őreit, akik bizakodnak az igazság bekötött szemében. Nem 
szívelik meg az írás igéjét: egy igazsága, egy törvénye legj7en 
bennszülöttnek, idegennek egyaránt15. 

Széthúzás, versengés, gyűlölet gyarapul a népek közt, mert 
a fejlő pallérozódás mind több különbözést és rangfokot teremt 
és az emberek távolodnak egymástól. Ringókat, rétegeket választ 
el a szellemi élet egy-egy iránya, a mívelődés egjT-egy foka. 
Összefoglaló hatás volna a megszívlelt szentírás lelke, az erkölcsi 
egység, erkölcsi fenség keresésének közössége. A szétválást meg-
akasztaná a szentírás hirdette benső egység, az emberi képmás 
minden viselőjének benső egysége, a szétváláson, tagoláson felül 
eső magasztos, erkölcsi életcél elismerése. A szentírás hirdeti, 
kínálja az erkölcsi fenség s az erkölcsi egység összekötő eszmé-
nj7ét: ez a magva összeforró ős egyszerűségének és mélységes 
bölcseségének. Az élet munkája egyénesítést, különböződést, elzár-
kózó gondolatkört és körülkerített, különsövényű életelemet teremt, 
neveli a lelkek elidegenedését, elhidegülését. Szegénnyé, fonnjmdtá, 
töppedté teszi a magába zárkózó keblet. Közös éltető légkört a hit 
teremt, a biblia lelke, ha újból áthat bennünket ünnep ájtatában, 
a végtelen keresésében, az eszmény újjászületésében. A köznap 
sürgő forgása fölé az eszmény égboltját ívelíti. 

Művészet és hit szórja pazaron a köznapra a mennj7bolt 
ragyogását. Az alkotó képzelet a látható világ fölött megalkotja a 
meglátta tökélyt otthonául a végesben be nem elégülő léleknek. 
Teremti a szépnek országát a művészetben, az erkölcsi tökélynek, 
a nemesítőnek, eszményinek, földöntúlvalónak szárnynövesztő ha-
talmát a hitben. 

Mindnyájan érezzük, nem egjmsek, kiválók, kiválogatottak, 
ex") ej?fi Sri a nép egyeteme érti, szinte látja16 az ünnep ájtatában 
az égi hangot, a mennyek megnyílását. Végesen és változón túl az 
örök erkölcs, az örök szentség földre szállott sugára a tíz ige, az 
erkölcs országának emez örök alkotmánya. A világot alkotó teremtő 
bölcseség megalkotá az erkölcs világát a lélek országául, kifeszíté 
az eszme mennyei szivárványát17 a földkör felhőzetében, sugároz-
tatja napját a kékre dermedt levegőégen. Rengeteg erő, felismer-
hető, de ki nem kutathatóan mélységes, öröktitkú lengi át, lengeti 
a mindenséget, a lét pihenotlen, meg nem szakadó, el nem apadó 
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árját. Világokat omlaszt össze és kelt újra ködfoltok gomolygásában 
és ugyanez erő fűszálat nevel, virágot sarjaszt, érzést éleszt. Szól 
hozzánk, ha vész üvölt, ha reng a föld, ha halk szellőlendülés 
suttog ligetek lombjában, koronáik sűrűjében. 

És mint isteni szikra az ember lelkébe száll és gyújt benne 
világot, akarat, tudalom, hivés világát, gyújtja erkölcs derűs világát, 
el nem sötétülő világosságát. 

Leszáll az ige, nem mint a futamló hullócsillag, amely föl-
dünk körébe jutva lángra gyúl és tűzbarázdát szántva elszalad; a 
föld gőzkörében vetve lángot, addig fénylik, amig éppen áthalad: 
leszáll az ige mint földre szállott, szénné fagyott napsugár, amely-
nek égi heve itt élő sejt tárházába sűrűdik. Hittermő az ige, amely 
Szinajról leszállott, parázsan izzó, lángtalan égés lelkünk mélyén. 
Az ő hazavágyó küldetése nyilatkozik meg mindenütt, ahol 

Tört szív van, bűnvallva, leverve 
Erős hittel Istenhez emelve18. 

Amen. 

* * 

* 

1 Ábót Nátán 122. 1. Schechter. — 2 Ezek. 28, 12. — 3 M. V. 34, 9. — * Eszter r. beve-
zetés 10. - 5 M. IV. 14, 24. — «Ber. r. 1, 15 p. 14. Theodor. — 7 Kir. I. 10, ,19. — 8 M. II. 35, 
35. — 3 Sem. r. 40 a végén. —1 0 M. III. 24, 11.—" M. ü l . 24, 6. — 12 M. II. 35, 3t . — 13 Ber. 55a. 
— 44 Jób 5, 19. — 15 M. IV. 9, 14. — 48 M. II. 20,18. — 47 Haftóró. Ezek. 1, 28. — 48 Arany IX, 14. 20. 



A H Ú S . 

Hol vegyiek húst, ennek az egész népnek hogy adjak, ha 
sírnak rajtam, szólván: adj nekünk húst, hogy ehessünk! A tóra 
ez igéjétől a bölcseink hozzácsatolta prófétai igéhez: n ic r H cn 
csitt minden húsnak az Úr előtt1 — hosszú eszmemenet vezet. Kí-
sértsük meg nyomon követni az eszmék eme menetét, szemről-
szemre egybefűzni e gondolatok összekötő láncolatát. 

Hús után esenkedik a pusztajáró nép. Sajnos, ma megértő 
füllel halljuk a panaszát. Nemcsak spEcxn az étkes csőcselék sír 
és ríkatja a többi népséget: ki ád húst ennünk? Változatos tartásra 
éhezik a nép, elkeseredve hányja föl zúgolódása, milyen jól élt 
Egyptomban változatos tartáson, húson túl halon, ugorkán, görög 
dinnyén s a hagymák háromféle faján. Ma bizony mindenki azokra 
a jó időkre vágyik, mikor a húsos fazék mellett ültünkben jóllak-
tig telt a kenyérből'2. Ritkul a megélhető falat, sűrűdik húshagyó 
ebéd, húsnemevő este, szórványos a húsevő nap. Arcsúcsra, ható-
ság jóváhagyta árcsúcsra szökött föl a hús. Ki tudja, tetőzik-e már 
fölívelő pályája? Nem e addig árcsúcs a mai, amíg valamelyik bátor 
hegymászó hentessel meredekebb szirtoromra, magasabb árgerincro 
nem törtet föl? 

És hús árszabásán ötlik föl legszembeötlőbben a vagyon-
megoszlás eltolódásának ijesztő folyamata a szellemi munkásság 
fogyasztó rétegeinek rovására, romlására! A tudomány, a műtan, 
a tanítás, a művészet, az irodalom munkásai, a köztisztségek viselői, 
az egész értelmiség Ínséges vergődésbe siilyedt. Az értelmiség is 
ínséges lesz, nem csupán az emberek, akik képviselik, maga az 
értelmiség színvonala siilyed, ha ez az eltolódás el nem áll. Pedig 
nem mutatja elállás hajlamát. Es ez ijesztőn kicsúcsosodott árakban 
az izomrostok ára nem egyedül száll föl szédítően. Maság mindon 
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hússzámba meg37: máj, porc, csont, velő, tüdő, bőnye, mócsing, 
zsigerek. Hová lett már a régiek közmondása trrx ix'? prr̂ BX' - ix1? x"B-ip 
a zsiger nem hús, aki megeszi nem ember3. Pedig nem közömbös, 
eltűnik-e az eg3res család tűzhelyéről a húsos fazék. Ma minden 
egyes gazdaság közgazdaság, minden tál étel — most tanulluk — 
közügy. 

I. Hús után esengtek pusztajáró őseink, de nem illendő 
módon követelték, nem is szolgált javukra — ezt olvastuk — mikor 
a fürjjáráson jóllakhattak4. Ősi intézmén37ek korlátolják nálunk a 
húsételt, fajait és elkészítését. A kelet ősvadsága egyfelől az élő 
állatból szeli ki az ennivaló falatot, másfelől az elhullott jószágtól 
sem undorodik — akár a mi sátoros páriáink. Tilos ezért vn |ö 
az élő állatból kihasított szelet. Öld le az állatot, nem taglónak 
ismétlődő ütésével, hanem öld le emberi kímélettel, sima élű, g37orsan-
ölő vágással. A leölted állat válogatatlan fog37asztása veszedelmet 
rejt magában. Húslátást követel ezért az ősi intézmény. A pogány 
világ a zsigerekből a jövendőt akarta kiolvasni: a mi józan hús-
látásunk a kóros elváltozásokat akarta kerülni, kizárni. A köz-
egészség egyik alapját építette meg, amelyen csak a legutolsó 
évtizedekben épített tovább a haladó világ. 

A születő életnek hozomáiwa a tej, az életszüntető elmúlás-
nak hozama a hús: nem természetes, hogy e szélsőségek találkoz-
zanak, hog37 az ellentétek eleg37üljenek, hogy keveredjék húsos 
étek, tejes étek. Választó mesg37ét hasít az írás az élő állat nyúj-
totta táplálék, a tej és a leölt állat szolgáltatta tápszer, a hús 
között. A teremtés rendjének fölborítása, ha a gödöré húsát az a 
forralt an37atej lúgozza ki, amel37 fölnevelésére volt szánva. A tej 
tűz hián is természetes tápláléka az embernek, a hús, ha madáré 
vagy halé, n37erseu nem élvezhető, ha emlősé, tűz hián csak kivé-
telesen szolgál eledelül, rrrz xm - n rr^s ha só és fűszerszám pótolja 
a tűz hatását5. A tűznek korfordító fölfedezésével nélkülözhetetlen 
táplálék lett a hús, amelyben a sütés hevére illatos, in37ingerlő 
anyagok alakulnak. Válogat is az állati húsban az írás törvénye, 
akaratnevelő korlátját szabva az ehető fajoknak. A kannibalizmus 
ellensútyozása ez, amely mindenfaló és emberhústól sem riad vissza. 
Teljesen korláttalan mindenfaló fogyasztás ez, mint a varjúé, de 
nem nemesebb a korlátismerőnél, válogatónál. Hiszen már a 

' D 
nemesebb állat sem mindenfaló. 
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II. Pedig az ember húsa is bószor: bőrbe, húsba öltöztettél, 
csonttal, ínnal szőtted át testem6 — szól Jóbnak költője. Sőt az 
egész emberi testet is így hívja az írás. Ember testét a szent kenő-
olajjal ne kendőzd7. Közeleső képes átvitel, hisz a költő szerint is 
az ember önző, falékony húsdarab8. A rokonság is nem vérrokon-
ság a szent nyelvnek, hanem „egyhúsúság". Csontom, ntrri húsom 
vagy, mondja Lábán öccsének®, nem testvérünk •ciirn és húsunk-e, 
mondja Józsefről védő testvérbátyja10. Irgalmad ne forduljon el 
véreidtől! A próféta így írja körül: törj az éhezőnek kenyeredből, 
a bújdosó mazúrt vigyed födél alá, ruhátlant, ha látsz, ölts rá 
ruhát "pere: és aki húsod, attól el ne fordulj11. De össze is foglal 
bószor minden élő lényt: mert megrontá Sr minden élő a maga 
útját a föidön12. És míg így halljuk az özönvíz előtti sülyedtség-
ről, addig másfelől a zsoltár mindent felölelő lendülettel énekli: 
z bzb kenyeret ad minden húsnak, minden élőnek, mert irgalma 
végtelen13. 

III. Az ember gyarlandó voltát is a hús jelzi. Bűnös az ember, 
azért szól az Úr: ne maradjon lelkem az emberben örökké, mert 
'Z xm z:vz 6 is csak hús14. Istenben bízom, szól a zsoltár költője, 
nem félek, '2 niíT ¡is mit tehet a hús, mit a gyarló ember velem15? 
Átkos az a férfi, aki csak emberben bízik í y i t '2 e e n s a húst, a 
gyarlandót teszi erejévé, az Úrtól pedig elpártol szíve16. Már itt is 
bószor jelzi az űrt a gyarlandó, a véges és a tökéletes, a végtelen,, 
az isteni között. A prófétai szónoklás leglendületesebb művészi 
alakítója ezt az ellentétet így domborítja ki: 7íTí 'rn minden hús,, 
minden gyarlandó csupán gyöpű és minden szerelme csak a rétnek 
pástja: elaszik a gyöpű, elfonnyad a pást, ha az Úr lelke reá 
fuvall. Bizony gyöpű a nép! Elaszik a gyöpű, elfonnyad a pást, 
de Urunk igéje állandó örökre17! 

És ezen a nyomon halad a későbbi kor képzelése is. ati '2 
Vér és hús az ember: ::rx ina: cin ma itt rekedt, -holnap 
nyoma veszett18. 

A királyt s zászlósait ha látjuk, dicsérjük Istent, nnrúnmrc ;r;tr 
aki dicsőségét vérre-húsra, emberre árasztja. A világ tudósait ha 
látjuk, dicsérjük a Teremtőt, m1? merne ifiw aki vérnek-húsnak, 
föld fiának juttat bölcseségéből. Maga Mózes is így nevezi magát 
az írás szent igéjének ősi magyarázatában. Áldó szóval azt kívánja 
a népnek, hogy gyarapítsa Isten ezerannyivá, de a nép feleli: 
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Mózes, mesterünk, végtelen áldás boldog igéretét birjuk és te szám-
szerűsítve határolod körül! Felele Mózes: í m ux én vér és hús 
vagyok csupán, gyarlandó, véges ember, véges azért áldásom is, 
de az Úr végtelenségében határnemismerő áldással tetézi. Lesztek, 
mint a tenger fövényszeme, hemzsegő hala, lesztek, mint a föld 
fűszála, csillagrajok töméntelensége19. 

IV. De ez a beismerés nem a húsnak megvetése. Nem vált 
belőle nálunk a búsnak elölése, önkínzó sanyargás. Nem követeltük 
a hús elfojtását, igényei kisemmizését, csak alárendelését az égi 
törvény alá, mert az Úr kiönti lelkét -z bz bv minden húsra20! Nem 
tanítottuk soha, hogy a szentség fásult, munkátlan merengés, va-
gyonmegvető vergődés, tétlen tengődés, hogy a szentség a családi 
kötelék megtagadása, a kolostorba zárt életnek egyedüllétben való, 
meddő sorvadása. Munka, család, vagyon, önérzet megvetése nem 
lett sem hitágazat, sem eszmény és a szentséget nem a kolduló 
csuhásnak rideg cellájában, nem a hallgató karthauzinak holteleven 
némaságában kerestük. Az erkölcsi életföladás nem a nemlegesség, 
a lemondás, az elzárkózás, a remeteség, hanem a derekas küzdés 
és a tisztes munka becsületes versenye, az élet harca és ebben a 
harcban a lelki és testi tökéletesség érvényesülése, erőszerzés látó 
lélekben, edződő testben, érzékeny lelkiismeretben, közjómozdító 
vagyonban. 

Hiszen megtanultuk e mai korfordító időkben, hogy még a 
nemzeti védelem kérdése is nem idegek, izmok, testi és lelki erők 
kérdése csupán, hanem a nemzeti gazdaság kölcsönnyujtó, kiadós 
voltának kérdése is. 

Az életet nem gyáván kerüli a szentség, hanem helytáll az 
élet harcában. Nem elölő lemondás, hanem élő önérzet van benne. 
Érzi feladatát, küldetését, emberi méltóságát, bár Istenével szemben 
érzi csekély voltát, gyarlóságát, a teremtmény megalázódását a mai 
prófétai ige szerint: 'i uee 'Z Sr rn csitt minden húsnak az Úr előtt! 

Előtte alázkodik meg a lélek, akinek kezében minden élő 
lelke és minden embertestnek szelleme21. Ebből az érzésből fakad 
a lélek szomja a végtelen felé: téged szomjaz lelkem, ^Z'Z "]b ncs 
utánad eped testem ez aszályos, vizeapadt, elepedett földön22. Nem 
megsemmisülését követeli az Úr a teremtette létnek, hiszen nem 
pusztának teremtette, együttélő településre alkotta23, hanem azt, 
- bz x r hogy minden élő járuljon Eléje leborulni Előtte24. 

16 
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Ezért ismételjük reggel-este a zsoltár fogadalmát: -r - p n 
az Űr dicsőségét hirdeti ajkam és minden élő áldja szent nevét2". 

Amen. 

* * 
* 

i M IV. 11, 13. - 2 U. o. 11, 4. M. II. 16, 3. — 3 j Ned. VII. 40b, 53. Meila 20b. — 4 

Joma 75a. 1 s Chull. 97b. - 3 Jób 10, 11. - 7 M. II. 30, 32. - 3 Arany I, 126. - 3 M. I. 29. 
14. - "> M. I. 37, 27. — » Éz. 58, 7. — 12 M. I. 6, 12. — 43 Zsolt. 136, 25. — 14 M. I. 6, 3. — 15 

Zsolt 56, 5. - 1 3 Jer. 17, 5. - 1 7 Éz. 40, 6 - 8 . - » j Snh. VI. 23d ult. - 49 Szifré I. 84 p 23a. -
20 Joel 3, 1. - 24 Jób 12, 10. - 22 Zsolt. 63, 2. - 23 Éz. 66, 23. - 24 U. o. 45, 18. - 25 Zsolt. 
145, 21. 



K E G Y V E N H A T O S A I N K. 

Isten nekünk bizalmunk és erőnk, 
Szorultságban segély, füllelhető nagyon! 
Nem rettegünk azért, ha reng a föld, 
Hegyek meginganak a tengerek ölén. 
Ha árjaik hömpölygve zúgnak, 
Ha háborogtukban megrengnek a hegyek. 
A népek zúgnak, államok inognak . . . 

Velünk a seregek Ura, 
Mentsvárunk Jákob I-stene! 

Jővén tekintsétek az Urnák míveit, 
Ki szerze pusztulást a föld körén. 
Elszüntet háborút a föld perómeig, 
Széltörve íjjat és szilánkra bontva dárdát, 
Égetve tűzben el hadiszekért. 
Fölhagyva már, értsétek, Én, az Isten, 
Magasságos vagyok a népek, 
Magasságos vagyok a föld fölött. . . 

Velünk a seregek Ura, 
Mentsvárunk Jákob Istene1! 

i 
* 

Nincsen-e balzsam Gileádban, vajon orvos nincsen-e ottan? 
Vaj' miért nem sarjad népem sarjának sebhegesztődése2? 
Tátong a seb a népek testén. Ki kötözi be, mikor indul for-

radásnak, hegedésnek, gyógyulásnak? Hol veszünk hegesztő íit reá, 
hol balzsamot? Ki lészen orvosolój i a vajúdó világnak? 

így veszékelénk a nagy gyásznap vérző szívű, méla szavú 
látójával most, hogy harmadik éve telt be a háborúnak, bár e for-
dulóval gácsföldi várakozásunk, bükkföldi helyzetünk kedvezőre 
fordult és kiűztük a csonkult gács határról, csorbult kárpáti peréni-
ről, a többször urat cserélt Csernovicból az ellent. Mintha álmot 
látnánk3, olyan ez a váratlan valóság, ez a meglepő megváltás, a 
melyben beteljesül az írás mai ígérete: kiűz az Isten tömérdek 
népet előled, tömegesebbet, hatalmasabbat náladnál4. 

Csak fogoly maradvája marad élőnek idebenn. Kiűzzük 

ur 
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ffTitn nrtrj.T itrxr — a keleti értelmező találó képe szerint — 
x t e i *px mint ahogy a kaptárból kifüstölik a hemzsegő méhek 

raját utolsóig, maradéktalanul5. Fogékony lett lelkünk a biztató 
igére: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemel6! Harmadszor halljuk 
e háborúban: most kell beválnia a vigasz szavának. És ha eljő a 
vigasztaló béke, a mieink is hazaszállanak. A vigaszos szó négy 
betűje kétfelé válik n: nyugalomra térnek iö negyvenhatosaink. 
Elmondhatjuk msjd házi ezredünkről is : betelt harcos szolgálata,, 
lejárt kemény napszámja7. Visszatérő fiainkat a negyvenhatodik 
zsoltár visszatérő sorával fogjuk köszönteni, avval a biztató igével, 
amely a táborba szállókat kisérte: 

Velünk a seregek Ura, 
Mentsvárunk Jákob Istene8! * 

Sokfajú a fegyverkezés. Hatalmas fegyver a gályaraj a hullá-
mokon, a buvárhajók sora, ha tengerbe merül. Övék volt az első 
szó az olasz hitványság megfenyítésében, övék az utolsó a béke 
kikényszerítésében. Fölvonulnak a könnyű s a nehéz tüzérség válto-
zatos fokai. Keresik s megtalálják messze távolban halálszóró, pán-
célrepesztő, sáncromboló, födözékbontó készségeik célját. Magasba 
száll a gépmadár. Kutatja, hol települ, hol táboroz, honnan törtet 
elő a támadó és áldó eső helyett pusztító pattantyúzápor hull alá 
a magasból. Megeresztett kantárral törtet előre a huszárság. Félel-
met, rettegést kelt a hátráló ellen soraiban. 

De ellenállhatatlan roham a gyalogság rohama a sáncárok 
ellen. Százszoros a gyalogos veszedelme, ezerszeres az ő vesztesége, 
de ezerszeres érdeme is, dicsősége is. És a gyalogság közül elszánt 
vitézségre, rettenthetetlen bátorságra, bősz haragra kiválik a magyar 
baka, a mi negyvenhatosunk, akinek kiválását e számrejtő szóval 
jelzi a szent nyelv: b~z' xm ő az, aki kiválik9. 

Csak valljuk be nyíltan: nem tudtuk, hogy így lesz. Nem 
emlékeztünk már a magyar gyalogos vitézségére. Csak a huszár 
híre élt képzeletünkben. Hazafias bánattal írta a vajda nem is oly 
régen: A nagy ideálok elhalványodtak. Köd borítja a nemzeti élet 
vezető csillagait. A hősiség a költészetben él csak s ott is bágyad-
tan immár10. Csalódott az élesszemü figyelő ! 

Táborba szállott, ^ n r , ez a szó is a 46 számrejtője, a magyar 
baka: terped-torpad lengyel síkságon a tábor, szorongva települ 
Kárpát alján, hágóin, völgyein, beássa magát a Karszt kopár kövei 
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közé, sátortalan táborban állja az ellen tűzhányó támadását. Len-
gyel földön, Kárpát alján, talján széleken a mi sorsunkat szövik, 
szövik a mieink, nem siklik ki a fonál kezükből. 

A haza léteiéért, hatalmáért, becsületéért küzdenek vészes 
táborozásban, véres verejtékkel, tündökletes vitézséggel, helytálló 
hűséggel. 

Nem veszett el a magyar hősiség ! 
Igaz, meddő pangás békés idejében megfakul a hősiség pírja. 

Mintha a sötétségben tengő barlangi gőte színehagyott fakóságát 
a tűzgyík égő színéhez fognók: olyan a béke fiának mindennapló 
egykedvűsége a háborús katona szilaj tüze mellett. 

A szív és a kéz együtt az elszánt erő : n1? és -i2 együtt szám-
rejtője a 46-nak. 

Ami erő lappangva élt, át vedlik ; ami lappangó tűz volt, lángra 
•csap: akkor látod, mi lakik e szív s e kézben. 

n;:n •jwn nx T m Látod öklelő erejével, mint a faltörő kost11 

— oz is a 46 számjelzője — látod verekedő vággyal, vészes ver-
senyben, vad viadalban. Nem igaz, hogy a hősiség a költészetben 
él csak, ott is bágyadtan immár! 

Él élten-eleven Somogy fiaiban, Debrecen legényeiben, Kassa 
bakáiban. Szeged negyvenhatosaiban, ötös honvédéiban. Róluk szól 
- i b i t nnm D2D nxc százan — betűje szerint ez is 46 — közületek 
tízezreket űznek12. Nem a túlerő győz, hanem a mieink erőfejtése, 
erőbírása, erőfokozása. 

in 130JT ha Dir ím is rn: r n ptry n-x Ember, akit gyilkolás vére 
terhel, a sírveremig bujdossék — ne támogassa senki13! Sok 
gyökere volt e rég fenyegető háborúnak, de hogy most kitört, annak 
bűne az angol sátán fekete lelkét terheli. Nem érdemel emberi 
kíméletet, mert Isten képére teremtett embert soha senki sem pusz-
tított annyit, mint az angol lelketlenség megtestesülése, a világ 
•hóhérja. Hordja a Káin-bélyeg átkát sírjáig, aki milliókat a gyilkolás 
bűnére sarkall, rmin rx x'trmn bűnbe sodorja a tömegeket — ahogy 
az igét eleink magyarázzák14. 

c m Ami vért - a 46-ot rejti ez a szó is — ami vért hullat-
tak a mieink, égre kiált a vérpárás földről és egy angol király 
•emlékét vádolja és fondorlatainak végrehajtóit, a brit közférfiakat 
•és könyörtelelen konokságukat. 

Ellenük küzdünk. Mikor Mózes, a vezér, a nép lázongásával 
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szemben maga köré szólítja, akik tántorodatlan hűséggel ragaszkod-
nak hozzá: ' ú ';e Se vTx akkor Lévi fiai — 46 számrejtője ez 
a név is! — egybesereglenek és teljesítik a vezér parancsát15. 
Nincs soraikban készség hiánya, késlekedő idegenkedés, hitvány 
ingadozás, nem ülte meg őket pártosság ködo. Nincs soraikban 
bujkáló, szökevény, áruló. Testőri megbízhatóságukért ismételve 
hallottuk a vezérlők dicséretét: r p T f c ^ i nékem — ez is az ő szám-
rejtő szavuk — nékem mi drágák ez ezred harcálló fiai16 ! 

Hazafias érzés lelkesítő fiainkat akkor is, mikor felülről más 
érzéseket kívántak lelkükbe plántálni, mikor a gyászos emlékű párt-
ütő horvát bán nevéről nevezték el ezredünket — most 62 éve. 
1855. nyarán ünnepélyesen felszentelte a Jellasics „derék nevére"' 
az ezred zászlaját Rókuson a császári érzelmű lelkész, akinek érzel-
meit a város tanácsa kénytelen volt „mérsékelt és szilárd gondol-
kodásnak" nevezni, amit magyaros nyíltsággal Szeged nemrég 
elhányt főpapja „nagy pecsovicsra" fordított17: 

Hosszú sora küzd környöskörül, nyugat szélein, észak, kelet 
s dél határain a szövetséges hadtesteknek. Egyetlen élő, küzdő, 
támadó, védő élőlény haderőnk és frigyeseink fegyveres ereje, de 
nem bizony ült helytállóbbnak, feszültebbnek egyetlen izma sem ez 
óriás testnek a mi ezredünknél. 

Nem népek, nem uralkodó házak, nem államok tusája ez, 
hanem államtömbök versengése, hadseregtömbök ütközése. Es eme 
tömbök változatos fajú fegyvernemében és számláihatatlan tömegé-
ben is számot tesz a mi ezredünk. Pedig nem egyöntetű, egyvérű, 
egynyelvű ez az ezred sem: íerí', nex ej? van benne mindenféle 
faj, nemzetiség — ez is 46 ! — és anyanyelv18*. De mindnyájukat 
áthatja az állampolgári egyenlőség tudata, az egybeforrottság érzete. 
Áthatja ez a szellem azokat is, akik idegen keretekből kerülnek 
hozzánk. A népsereg körében meg kell szünniök faj és felekezet 
korlátainak: a társas élet sorompói, a míveltség fokozatai, a polgári 
rang lépcsői, a polgári rang és rend különbözései elenyésznek, föl-
szívódnak a katonai élet megszabott szűkkor őségében, összefogó 
irányításában, tömörítő fegyelmében. Ez termi azt az egységes 
szellemet, amelyben a magyar nemzet áldozatos, vértanúi hivatása 
nyilvánul: e földrész védelme a minden szlávok árjának össze-
csapása ellen. 

Osi törzseink egyikéről mondja az ősapa áldó dicsérete ^ 
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¡-¡nrír n ú x rohamra bocsátott szarvasünő — ez is a mi számrejtőnk 
— hv ncx akinek bátor rohamozása elismerés dicsérő szavát 
adja ajakunkra19. A hozzátartozás szító ösztöne magával ragadja, 
akiket sorai közé beoszt a megfogyottakat gyarapító rendelkezés. 
Diadal kapuival köszöntjük majdan hazatérő véreinket, hitfeleinket 
és más hitben született minden harcállott polgártársunkat. Dicsőség 
az ő részük. De nem nyujtjuk dicsőség babérját a hitehagyóknak, 
akik az arcvonal lőteréből az egyház födözékébe, a tápvonal hát-
terébe menekültek, akik a szentelt víz enyhébe húzódtak a tűzvonal 
vészeiből, akik a gömörgő lőporfüst elől beóvakodtak a gomolygó 
tömjénfüst biztosító révébe. 

Sok volt vesztesége dicső ezredünknek. Mint a méhkas az uj 
rajt, ugy bocsátotta ki Szeged a menetszázadok megujuló rajait és 
néhány hét múlva újból mérce alá áll a gyermekifjak uj raja. 
Hányadik raj már, alig tudjuk, pedig számontartottuk, mint a főpap 
az áldozatnak elhintett vérét: rmc mn "21 — ez is 46 számrejtője — 
számon vesszük fiaink drága vérét, amelyet a Karszt szomjas sziklái 
szívnak fel. Számlálja városunk drága fiait, akik nem térnek haza 
többé és szorongva várjuk végét az öldöklő tusáknak, kérdve 
yi:b uc" 2xn — ez is 46 — vajon mindannyian elveszünk-e20? 

Földrajzi értelemben iszonyúan külterjes ez a háború és 
iszonyúan belterjes a néperő minden elemének kimerésében. Sok a 
veszteség, nagy a mi ezredünk vérvesztesége is. Sok vitézünk elvér-
zett, de a vitézi szellem megmaradt. Hőstetteik szülőanyja az ezred 
hagyományos vitézsége. Erről is áll az írás igéje : c x rt rx r6trn nrír21 

— ez is a 46-ot rejti — bocsásd szabadjára az anyát, ha a fiúkat 
elragadod a háború áldozataiul. 

Az anya, az ezred támadó és helytálló, fegyelmes, halálmeg-
vető szelleme megmaradt, amikor a csatatéreken megfogyatkoztak 
fiaink, mikor várvédő, előretolt őrállóink része szomorú hadifogság 
lett, mikor sebesült fiainkért aggódtunk és szülői aggodalommal 
szóltunk: bárhova kerültök, akik a kórágyon ápolnak, szívleljék 
meg az írás igéjét: nb'Z ixts-u" St — ez is számrejtője a 46-nak — 
ne vétkezzetek ott a gyermekek, a sebhedett gyermekifjak ellen22, 
ahol a harctér hőseiből a tűrés héroszai válnak. Irgalmas szeretet 
kötözgesse, ápolja a sebhedettet, hogy ha majdan sok-sok esztendő 
lepergése múlva sebhelyes öregek lassúdan regélve vissza-vissza-
emlékeznek, halványuljon el az iszony s a szenvedés emléke az. 
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ápoló szeretet ajnározó gondjának enyhítő emléke mögött. Regélje-
nek majdan a vészlátott aggastyánok a negyvenhatosok dicsőségéről, 
honmentő tetteiről, hogy a késő unokákban is éljen a negyven-
hatodik zsoltár biztató szava, ahogy most él a háború során lelke-
sítő, biztató tudalmul: 

Velünk a seregek Ura, 
Mentsvárunk Jákob Istene23. 

Vígaszos, biztató számrejtője ezredünknek maga rpy t i^x az 
Isten neve is : ő ójja édes fiainkat, vitéz véreinket, dicső ezredünket! 

Amen. 

* * 
* 

1 Zsolt. 46. 2-12. — 2 Jer. 8, 22. — 3 Zsolt. 126, 1. — 4 M. V. 7, 1. — 5 Pesitó M. V. 1, 44. 
— 8 Ez. 40, 1. — 7 U. o. 2. — 3 Zsolt. 46, 8. 12. — 9 Ezra 10, 8. — 10 Eötvös Károly, gróf 
Károlyi G. I. 28. - 44 Dán. 8, 4. — 12 M. III. 26, 8. — 43 Példab. 28, 17. — 44 Jóma 87 a. — 
45 M. II. 32, 26. — 48 Zsolt. 139, 17. — 47 Jászai Géza, A szegedi sz. Rókuslioz címzett r. k. 7. 
plébánia története 346. — 43 Dán. 3, 29. 49 M. I. 49, 21. — 23 M. IV. 17, 28. — 24 M. V. 22, 
— 22 M. I. 42, 22. — 23 Zsolt. 46, 8. 12. 



Ö R Ö K R E N D T A R T Á S . 

Vajon örökre elvetette-e Uram és nem folyna tovább kedve-
lése? Vajon elfogyott-e örökre szánakozása, megszünt-e ígérete, 
hogy: nemzedékről nemzedékre1? Nemzedékről nemzedékre szól az 
ígéret, hogy el nem hágy bennünket az Űr. És nemzetségről 
nemzetségre szálló kötelmek soráról szól az írás, edt-h '? cSij? npn 
örök rendtartásu nemzedékeitekre. Van-e eme nyolc rendtartásnak 
még teljesülése körünkben, van e egyéb híjjá mint az, amit az idők 
rozsdája megvett, reve elpusztított? És ha nincs híjjá, ha hiven 
őrizők emberöltőről emberöltőre, amit az Űr reánk bízott a hitnek 
alapvető könyvében — nem fogyott-e el az Űr megszánása, nem 
szünt-e meg ígérete, hogy: nemzedékről nemzedékre? 

A kötelességszabó követelés vonala szakadatlan végtelenbe 
szállana, de véges, megszakadott volna az égi könyörület könny-
szikkasztó, enyhe sugározása? Nem szüremkedik e már át az ünnepi 
sátor hevenyészett lombtetején az égi áldás delelő sugara, a mennyei 
irgalom ezüstös holdfénye? Öt változhatatlan végezés, másíthatatlan 
rendelés, örök rendtartás, szigorú szabál}7, kivételt nem tűrő tilalom 
sorakozik a mai ünnepi lecke három parancsa mellé, hogy késő 
leszármazóknak, távol jövő nemzedékeinek figyelmét felköltse, lelkét 
foglalkoztassa. 

I. vbnmny, Szólott az Űr Áronhoz, a főpaphoz: ne legyen 
neked a haza földjéből örökséged és részed ne legyen közöttük — 
én vagyok részed és örökséged az Izrael fiai között . . . És csele-
kedje a Lévi törzse a frigysátor munkáját . . . és Izrael fiai sorá-
ban ne örököljön örök rendtartásul nemzedékeitekre. Ez a bibliának 
a papságról való tanítása. Nem nagyhatalmú papságot rendelt az 
írás, hanem nagyhitű papságot: nem szemetszúró vagyonú papságot, 
hanem szerény, buzgóságos papságot; nem anyagi erejére büszkét, 
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hanefn lelki erejére támaszkodót; nem főurak közt is elsőt, hanem 
a szegények sorsát megértőt, alázatosat; nem rengeteg földbírás 
gondjával, földi érdekkel terhelt, hanem a lelkek gondozásáért lel-
kesülő papságot. Nem más hilűeket csábító, térítgető, szorongaté 
papságot rendel az Úr, hanem önnönhíveit tanítót, buzdítót, vigasz-
talót. Nem a fekvő birtok volt a papság bibliai előjoga, az Ő elő-
joga a birtoktalanság volt. Én vagyok részed, szól papjaihoz az Úr, 
Én, a hit, az ige, az eszme. 

Elmúlt a régi szentéllyel a papság, a régi, az Ároné, de akik 
az igét hirdetik helyette, büszkén hallják ma is h"vr> örök rend-
tartásul az igét: pp^n 2;x Én vagyok részetek ! 

II. rtrn ba -eev ps Bort, részegitő italt ne igyál te és fiaid 
véled, mikor a frigysátorba lépsz, Hn örök rendtartásúl nemzedé-
keitekre3. Megszeghetetlen szabályul maradt körünkön túl a szol-
gálattevő papságnak ez az ige, amelynek nálunk szünetje támadt, 
bog}7 a szentély romba dőlt s az áldozás megszűnt. 

De az írás igéje szerint a régi papságot fölváltotta maga a 
nép, a maga egészében cjnr rrPcc papi birodalom és a hívők serege 
a maga erős hitének melegségében és ellenállós képességében min-
dig mámorító, észrontó vakbuzgóság nélkül kereste Istenét. Örök 
rendtartás maradt ez nemzedékeinkben. Volt köztük halált 
vállaló, hitvalló vértanú, — volt is, van is, — de halált okozó 
vakbuzgóság, ittas, őrjöngő vakbuzgóság, mint az autodafék ren-
dezőié s a máglyák gyújtóié — az nem volt köztünk soha, sehol. 

III. TEN "ES AZ aranycsillárt gondozza Áron estétől reggelig 
az Úr színe előtt állandóan4 Fyn örök rendtartásul nemzedékei-
tekre. A nagypompáju hétágú mécstartót a szentély pusztulása 
Rómába hurcolta, ott nyoma veszett, csak mása él diadalíven, kata-
kombák sírrajzaiban. De a gondviselés jelképének gondozását a 
letűnt papság helyett a papi nép maga vállalta és örök szertartásul 
jelenti nemzedékről nemzedékre az örök mécses aprólángja a vir-
rasztó gondviselésbe vetett örök hitünket. 

IV. "Sex" ab 'te-bi ^pi zrh: Se új kenyeret, so pattogatott vagy 
nyers gabőnaszemet ne egyetek ama napig, amíg be nem mutatták 

• Isten áldozatát — örök rendtartás nemzedékeitekre — minden lakó-
helyeteken3. 

A peszach másnapján lengette az áldozó pap az árpaaratás 
zsengéjét. Munkád gyümölcse a tiéd, de az áldásért, amely kisérte, 
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hálát adj az áldás mennyei forrásának és amíg hálád nem nyilat-
kozott meg, addig tilos a termés szeme, nehogy gőggé fajuljon 
önérzeted, dölyffé váljék öntudatod. Áldozzál Istennek belőle, mielőtt 
az ujat kenyérré dagasztanád. 

V. rírxr ab zi bz' zbr, bz Örök rendtartásul őrzi Izrael szertartá-
sos életében: semmi faggyút, semmi vért ne egyetek6. Az állati 
test tilalmas részei a vértől való irtózást nevelték belénk és három 
háborús esztendő a vériszonyt nem lohasztotta le, nem szüntette 
meg bennünk. El bennünk nemzedékről nemzedékre, él, mint saj-
nos a nagy per is él, amely ezer éve folyik, a nagy per, amely-
ben hatalmi erőszak, kínzó vallatás, máglya, véres szenvedély és 
vádlók gonosz kapzsisága uralkodik7. A vérvád hadüzenet, a baboná-
nak, szenvedélynek, fajgyűlöletnek, türelmetlenségnek hadüzenete. 
Ami védelmünk: az írás vértilalma nemzedékről nemzedékre h°yr,! 

VI. itryn xi nrxP bz Engesztelés napján semmi munkát ne 
végezzetek lakóhelyeiteken8, b yn örök rendtartás nemzedékeitekre ! 
Fölemelő látvány, hogy a szent nap estéje és nappala annyi nem-
zedék után ma is minő tömött sorokban, minő megilletődött lélek-
kel vezérli véreinket az Úr elé. Mintha a jámbor elődök egész 
forró buzgalma ujrakelne, mintha lélekben megújhodna az élet 
robotjából idemenekülő kebel, úgy sereglik egybe a hívők köre 
forró áhítatra, buzgó bűnvallásra, böjtös alázatra nemzedékről 
nemzedékre! • 

VII. xtrr irtr ryrsr Tartsátok ünnepül hétnapig esztendőnként, 
örök rendtartásul nemzedékeitekre, hogy tudják meg késő utódaitok : 
sátrakban lakattam az Izrael fiait, mikor Egyptomból kihoztam őket9. 

Sátorban, lenge sátorban laktak, de lakályos volt a meleg 
égalj táján a lenge hajlék. Örömest költözött falai közül az ősz 
ünnepi hetére a család a lenge lakba. 

Ősidők emlékeit ébreszti a sátor, Őskori nomádélet emlékeit 
kelti a letelepült nemzedékben. A haladó mívelődés, a fényűző 
kényelem fokozott igényeivel szemben kézzelfoghatóvá teszi az 
őshajdan igénytelen egyszerűségét. Visszaemlékeztet a vándorsátor 
szerény kiindulópontjára, amelyből tanyaverőtelep, míveltségtermő 
palotás város fejlődött évezrek során. Az őskor halk izenetét hozza: 
S"yn örök rendtartásában a késői ivadéknak. 

VIII. yyn *:n irí* eri rrx -pr brpr, A gyülekezet az emberhez 
méltó társulás íme ez: egy szabályotok legyen néktek s a jött-
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ment jövevénynek örök rendtartásul nemzedékeitekre. Olyan legyen 
a jövevény mint ti magatok az Űr előtt. Egy tanításotok és egy 
jogotok legyen, néktek és a nálatok időző idegennek10. Uj eszmét 
tanít az utolsó ige: az idegen egyenjogúságát. Tartottuk, hirdettük 
az igét, nem rajtunk múlt, hogy a világ nem tartotta, nem rajtunk 
állott, hogy mindenütt el nem ismerték. 

Jogtalan volt és jogfosztott az idegen sokfelé, legjognélkülibb, 
jogából legkifosztottabb Izrael, a mindenütt idegen. Félszázada, 
hogy hazánkban levették rólunk az idegenség átkát és sokféle 
visszaesés ellenére enyhült a szorultság. Ma már nem kétkedünk, 
hogy eljő a kor, amely nem kérdezi többé a zsoltár hallottuk sza-
vaival: vajon örökre elvetett-e Uram és nem folyna tovább ked-
vezése, vajon elfogyott-e örökre szánakozása, megszünt-e ígérete 

•*m TiS nemzedékről nemzedékre. 

Amen. 

* * 

* 

i Zsolt. 77, 8. 9. — 2 M. IV. 18, 20. 23. — 3 M. III. 10, 9. — 4 U. o. 24, 3. — 5 U. o. 23, 
'14. _ « U. o. 3, 17. — 7 Eötvös Károly 10, 14. — 3 M. III. 23, 31. — 9 U. o. 23, 41. - 43 M. IV. 
.15, 15. 16. 



V I L Á G B É K E . 

-TE DS?W- "I ¡5 hy Egy-egy zenei szólam kíséri az írás hagyomá-
nyos olvasásának egy-egy hangsúlyos szótagját. Ilyen zenei szólam 
a pózér. a mai nap szent leckéjének hangos bekezdő fordulata — 
t e d i hz — a most záródó sátoros ünnepen is nap-nap után amely 
szárnyára vette crrr-JT az italáldozat szavát. Magasba szökő, mélybe 
visszatérő, apró tagozású, szokatlan cikornyájú hangképlet ez a 
pózér, amely a biblia kilenc helyén — köztük a mai ünnep Ko-
hóiét könyvében is — emeli ki a kisérő szöveg sima folyásából 
messzehallhatólag, szinte tüntetve ezt a két szócskát: p hy 
„annakokáért". 

I. vzyz h -x i-n Z"V Annakokáért gerjedett föl az Űr haragja 
népe ellen. Kinyújtván karját, megverte, hogy a hegyek megren-
dültenek és a holttetemek az utcákon hevertenek1. Iszonyú csapása 
Istennek a háború, iszonyú megpróbáltatás — és támadóink nem 
tudnak betelni véle. Félrevezették a hatalom bírlalói népeiket, hogy 
ellenünk uszíthassák a tömeget. 

II. p n;nc xmn cipcb x-p zuy Annakokáért nevezték helyüket Dan 
táborának. Az írás elbeszéli, mint kerekedett föl egy egész föld-
éhes törzs földet keresni. Megrohantak bennünket a szövetkezett 
földéhes cinkosok, akiknek az írás szavával ígérték: mikor oda-
értek, biztonságban ringó néphez értek, az ország pedig tágas 
terű . . . ahol nincs hiánya semminek, ami a földön kell2. Gazdag 
zsákmányt Ígértek a gyűrűbe forrasztott támadó körnek. Ellentétes 
érdekeket kapcsolt össze összeértéssé a siker Ígérete. Az össze-
értés ideig-óráig — sajnos, már három éve — mesterségesen össze-
kapcsolja egy cél szolgálatára az ellentétes érdekű népeket. Meg-
értik egy-egy kérdésben eg}Tmást, de őszintén egyet nem érthetnek 
és állandóan soha. A középhatalmak csoportjában az egyetértés 
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természetes összefogása szétkapcsolhatatlan szövetséget teremt, a 
melynek közössége nem ellentétes érdekek burkoló leple. Nem föl-
mondásos összeértés, hanem föltétlen egyetértés, nem összeábdált 
szerkezet, hanem szerves összoforrás. 

A népuralom terjesztésének csillogó, de hazug jelszavával 
lázítanak ellenünk. Pedig a népuralom ottanvaló mai képviselői a 
népuralom hitelét aláásták. Az összeértő hatalmak fejei túltengővé 
tették a háborút és sorvadóvá az országlás művészetét. A fölingerelt 
népuralom bele tudta lovalni a népeket a háborúba, de nem tudja 
megtalálni a kibontakozó béke útját. Visszaélnek a vezetők odaát 
az újkori nemzetek rengeteg hatalmi eszközével, mert iszonyodnak 
attól a naptól, amikor az izzított szenvedélynek végre el kell némulnia, 
hogy megszólaljon az országlás művészete és feleltesse őket. Ma 
még a szenvedély vihara zúg odaát és a népuralom elfajulása, a 
népámítók e műve. Az ő művük az utca uralma, amely a szen-
vedéty-izgatta csőcseléket a lelketlen erőszakoskodók kormány-
rúdjához köti. 

III. n c n ^ d n ^ ix ^ rx x b i ö x h ry t Haljon meg ez az ember, 
annakokáért, mert elerőtleníti a harcfiak kezét3! Háborúra izgul a 
tömeg, de elébe áll a próféta, Jeremiás. Az őrjöngést látja, de látja 
lelki szeme a pusztulást, szentély, főváros enyésztét, a nép fogságba 
hurcolását. Lángoló szóval akar háborús szándékától elriasztani 
népet és királyt. 

És a nép megrohanja, gyalázza, verem mélyébe löki, hogy 
elvesszen az iszapban. De nem némul el szava; följár a mélyből. 

Elnémították elleneink a béke prófétáit. Jaurést, Wittet bün-
tetlen meggyilkolták, hogy háborút izenhessenek. És az Egyesült 
Államok elvadult csőcseléke meggyilkolta a békoapostol munkás-
vezért (Jeffris), utána a békebarátok társaságának vezetőjét (Tom 
Larkins) és orgyilkosok szervezete létesült odaát a béke prófétái 
ellen. Akik nem udvarlói a fölbiztatott tömeg őfelségének, azokat 
legyilkoltatja az üzleti háború üzleli érdeke. 

Ős barbárság dühe vett erőt ellenségeinken. A megerősített 
London a várfalas Dunkerqne pusztításáért a belga fürdőhelyet 
löveti, nyílt városok lakóit bombázza hajó- és repülőhaduk. 

A franciák háborús őrülete érthetőbb, szinte tiszteletreméltóbb 
— hisz az ókornak s a mai keletnek az őrület áhítatos elfogódás 
tárgya — a háborús őrület érthetőbb az angolok fontolva gyilkoló 
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józanságánál. A beszámíthatlan szenvedély háborújának szerencsét-
lenségét értjük, de a beszámítható fondorlat háborúját utáljuk. A 
fagyos szív, a rideg lélek, a sivatag gondolkozás háborúját szer-
vezte, azt folytatja, azt nyújtja végtelenné Albion. Az ember törté-
netének korszakos fordulását, az uj világrend hirdetését, ameljrben 
a nagyhatalom intéző férfia a versenyző hadrakészülés megszünte-
tését, az államközi döntőbíróság messiási eszméjét vallja, az angol 
kalmár lélek meg nem érti. Tengeri uralmáért tovább vérezteti 
társait. Visszakínáljuk orosznak, rumunynak, szerbnek, amit elhódí-
tottunk tőle: nem fogadja el, tovább kell véreznie mindnyájának 
Anglia uralmáért! 

IV. cixn zh x^c ry Mert nem nyomban telik be a rossz tett 
ítélete, annak okáért telik meg az ember fiának szíve, hogy rosszat 
míveljen1. Még nem érték be odaát a vérrel, még nem elég a vesz-
teség. Felkínáltuk a békét — z'hv *;x én a béke vagyok, de ha 
szólok a békéről hozzájuk, ők háborúval felelnek5. Amerika fejének 
még színlelt semleges korabeli minden izenete is nem a csitítás 
olaja volt, hanem a tűzcsiholás szikraverő kovája. Álnok békeizenete 
olyan volt, mint a meddő felhő, amely a napot elfödi, de a szom-
júhozó földet nem termékenyíti meg. 

V. pn unr :zt? xS ry. Annakokáért a Dágón papjai és vala-
kik bemennek, nem lépnek a templom küszöbére6, arra a küszöbre, 
ahol a ledöntött bálvány feje hevert. A frigjdádát betették a bál-
vány oltára mellé. Isteni eszméi, a népek egyessége, világ békéje 
előtt porba hullott a bálvány és imádói néma megdöbbenéssel néz-
ték a törzséről levált, a küszöbre hullott bálványfejet. Az angol 
világbírás bálványát döntötte föl a háború. E bálvány mindenható-
ságának csorbítása létkérdésének eldőlte. 

Ez a bálvány volt koholója, tervezője a háborúnak és mikor 
megszorult, ő lett tettese és végrehajtója is. Kényszerült maga is 
hadatjárni, önvérét tékozolni. Későn értette meg az írás mai szavát: 
nun̂ EE r.rbvz pxi nincs felmentés7, nincs kímélet a háborúban. Nagy 
és hetyke kívánságokkal indult el. Vágjdársát, vetélytársát akarta 
szétzúzni, avval együtt minket földarabolni. A háború oka ez volt: 
minden egyéb merő ürügy csupán. A semlegesek védelme is ürügy, 
színfal volt csupán — félretolták a színfalat, mikor az útjukban 
álló görög semlegességen gázoltak. De hiába minden. A világtenger 
és a világpiac ura nem tudja megvédeni tengeri járműveit, nem 
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tudja színvonalon tartani fontjának értékét. Lebukott a bálvány 
trónjáról, hiába várja a tengerentúli segélyt, hiába pazarolja vérét 
Flandriában: uralma elveszett a newyorki tőzsdén. 0 volt a mér-
ték, de az ő büszke értékmérőjét már a dollár méri. A nagytehető 
angol font meghódolt a kölcsön-dollár előtt, meghódolt épúgy, mint 
a fedezetlen rubel, fedezetlen frank, fedezetlen lira. Egy kockára 
tett fel Anglia mindent: elvesztette a játszmát. 

De forduljunk önmagunk felé. 
VI. i'D i^x' ab yy Annakokáért nem eszik Izrael fiai a csipő 

forgócsontjának inát8 — mert csípőjére megbénul vala ősük. Meg-
bénítani akarja a monarkia erejét a cseheknek szenvedéllyé fajult 
nemzeti ábrándja. A feLedés moha alól kiásva történeti álmokat, amiket 
eltemetett az enyészet mohos avarrétege, életre akarják kelteni balhírű 
közjogukat. Érdes, lázongó, összeférhetetlen, türelmetlen, honáruló 
fellépéssel meg akarnak bénítani odaát mindent, törvényhozást, kor-
mányzást, hadviselést. A császári keg}7elem a fegyházból kiengedte 
őket. Immár a császári ajándékból fegyvert rögtönöznek a trón s a trón 
támaszai ellen. De a közös szláv anya, Moszkva, nem áll már készen 
az öszszeesküvők támogatására s a monarkia, amely valahogy eltilódott 
velük eddig is, meg fogja találni módját, hogy megértesse vélük: 
szabadon mozoghat minden faj a kevert fajú államban, elnyomni 
nem szabad senkit fajáért, de hatalmas állami szervezet mindnyájuk 
létének föltétele. A nemzetiségek szilánkjainak és a fajok forgácsai-
nak széthúzását tiltja, határok közé szorítja a közös védelemre 
hivatott állam. Egy felé, az állam felé kell fordulni, a fajoknak, 
nem szabad bandzsal szemmel a széleken átsandítani, fajfeles szom-
szédokra a határon túlra hunyorítani. 

VII. És a mi erdélyi és délvidéki háborgóink, akiknek pap-
nevelő és tanítóképző iskoláit az állam kénytelen szigorral korlá-
tolni ábrándjaik terjesztésében, ők sem sandíthatnak már a határon 
túl való, hatalomra törekvő faj feles országra. Letaposták seregeink 
reményeiket. Nem száll már feléjük se onnan, se másunnan a 
beválthatatlan biztatás. 

Uzsoraáron adott feleslegéből a középhatalmaknak Havasalföld. 
De hogy betört a rumuny Erdélybe, elmentünk fölöslegéért és ter-
meltünk kenyeret elhagyott földjein. Szűkös volt akkor kenyerünk 
és a nem várt kenyérszerző alkalom nagy könnyebbség forrása lett. 
nris pcy xmn apen ct? rx ixip yy Annakokáért azt a helyet a hálaadás 
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lapályának neveztük. Elleneinknek pedig eggyel bővült a siratott 
segítők sora. 

VIII. Siratták már együtt Brüsszelt, Belgrádot, Cetinjéty 

Bukarestet, ujabban a balti öblöt. Szólnak már i t r ">222 rD2X 2"y 
annakokáért az én sírásomban siratom Jázért10: mindegyik egy-
egy Jázér — segítés városa — volt nekik, mindegyiknek elestével 
egy-egy reményük foszlott szét. 

IX. cne rríxn ",xip r y Annakokáért nevezék e napokat sors 
napjainak11: sorsdöntő, kockarázó napokat élünk. Századokra kiható 
döntés lesz napjaink döntése. Közválságunkból valami új, egészen 
új fejlik. A történelem forradalmainak hosszú lángsorában ez a 
mai világválság lángtenger, amelyből új világként kél a világbéke 
phönixmadara. 

Hiszen eddig még ha légvárakat építettünk is, azokat is csak 
katonákkal megrakva képzelhettük12. Ma nagyhatalmak intéző fér-
fiai követelik a leszerelő békét, amelyben a szabad világgazdaság 
lesz a közélet vezérgondolata. Századokkal megelőzve a többi népet 
Anglia, a világgazdaság vezérlő gondolatának megértésével világ-
bíróvá nőtt. 

Most mindenki részese lesz a világgazdaságnak, a szabadon 
fejlő, szabadon gyakorlott, szabad tengerre szálló, békés versenyben 
kibontakozó világgazdaságnak. * 

Ha a háború véres iszonyatai és vagyoni rombolásai lehetet-
lenné, képzelhetetlenné teszik a háború ismétlődését közférfiak és 
közemberek, kormányok és kormányzottak, az egész emberi nem 
közfölfogásában: nem hiába ontódott akkor a tenger vér, nem hiába 
prédálódott a rengeteg vagyon, nem esett hiába a végtelen, a 
marcangoló kín. Sorsdöntő, kockavető napokból új örömünnepe 
kél a világnak, az emberi nem sorsünnepe, púrimja. A hámáni 
gyűlölség és a hámáni bosszú zsarnoki szenvedelmei elülnek : 2"y 
annakokáért messzehallhatólag hallik a világbékének, a messiási 
eszmék felujulásának, teljesülésének szava, i c x ir2C it?28 úp Ma reg-
geli imádságunk szerint az uj békés világrend hasadó hajnalának 
hírnöke szól. Szava nem lehet a pusztában kiáltónak elhangzá 
szava! 

Testet ölt az a gondolat, amelynek hirdetéseül a ma záródott 
sátoros ünnepen az ember hetven fajáért hetven áldozatot mutat-

1T 





H Ö S Ö K E M L É K E . 

Embervér ontásáért feleltetek minden dúvadat: az ókornak: 
négy, vérpazarláson épült világbirodalmát érti az írás ez igéje a 
vérontó dúvadak alatt1. A szentírás bekezdő szakaszait olvassuk 
e most folyó őszi heteken. Klső tanulsága az emberi élet szentsége, 
Káin szörnyű tettének kárho'ztatása, a testvér földből fölkiáltó teste-
vérének megtorló büntetése. Káinként, kaján irigységgel törtek reánk 
támadóink: a tömeggyilkolás Káin-bélyegét reájuk fogja sütni az 
«tókor. 

A holnapi szombat ősünk első háborúját beszéli e l : mint kelt 
védelmére hadifogságba hurcolt atjrjafiának : a mult hetet zárt szom-
baton pedig a vérontás tilalmát olvastuk. A vérontás tilalomtáblája 
az egész emberi nemnek szól: megdönthetetlen tilalomfa Noé min-
den nemzetségének, minden fiának. És most az ember minden fia 
vérben gázol! Minden tagjabíró ember hadra kelt és égre kiált a 
példátlanul rémes vérpazarlás sokmilliónyi áldozatának vére. Iszonyú 
vád harsan föl: rrrfr rc:r r r a négy világbirodalom volt az 
őshajdan életrontó, elevenmarcangoló dúvada. 

Négyes a világbékét szétrombolt mai dúvadaknak, bősz támadóink-
nak csoportosulása is. Elsőnek ott a világbíró angol, a dúvad tobor-
zója, a támadó tervek céltűzője. Ott másodiknak a két világrészre nehe-
zedő lomha orosz, fajfeleivel, a kisebb szláv törzsek tűzfészkeivel. Ott 
harmadsorban a bosszúforraló francia is román faj feleivel. Végül 
negyediknek ott a túlsó féltekének államhalmazata, az üzleti háború 
dicstelen indítója. Fenevadak támadása tört reánk: angol féltés bősz 
indulata, orosz telhetetlenség területéhes mohósága, francia bosszú-
vágy égő vakszerelme, rácnak, rumunynak megittasult nagyzása, ter-
jeszkedő dühe és talján hitszegő orv galádsága, amely most készül 
elvenni méltó büntetését Vérünk omlik, vérük is omlik, de a vérontás 

17' 
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bűne a támadók fejére száll. Fegyverünket igazolja, megszenteli helyt-
állásunk megtámadott létünkért, tűzhelyünk védelmének kényszere,, 
hazánk megmentésének nemzetébresztő, elevenítő feladása. De nem 
menti őket, a támadatlan támadókat, semmi! Közéig már náluk a 
forrpontra hevített vérmes várakozás után az eredménytelen csalat-
kozás hirtelen lehűlése. Az alja nép máris békétlenkedik náluk — 
mi lesz, ha végleg megingatja rohamunk az Isonzónál fölhalmozott 
tömegeiket ? 

Almok valósulnak, lidércnyomások múlnak. Lidércnyomás volt 
a cár uralma, álom volt a cár bukása. Az álom megvalósult, a lidérc-
nyomás elmúlt. A földalatti Oroszország elnyelte a tövigromlott 
földfelettit. A föld színének egyheted része Oroszország és e heted-
rész egyedurának nem találkozott egyetlenegy mentője sem! 

De a cár foglárai nem szüntetik be a harcot. Nem ült el sehol 
a harci morajnak tagolatlan zúgása, nem szűnik az ágyúk dühödt 
bömbölése, sortűz recsegése, géptűz pergő ropogása. Mennydörög 
az ágyú. üvölt a visszhang, vijjog a levegő. Részegen imbolygó 
füstoszlopok nyaldossák a regés ősz csudás szépségében ragyogó 
erdőnek hervadó palástját, aranyrozsdás lombprémét, hulló levelei-
nek pirosló sokaságát. A vad dulakodás holttetemekre hágó tusája 
nem csökken, patakzik a vér, sebszaggatta roncsolt testek borít-
ják a mezőt. Küzdenek fiaink, a mozgékony fiatalok, az 
elnehezedett, erejükcsökkenő öregedők. Rég elment a legények 
eleje, utóbb már utolja, selejtje i s ; elfogy már a honnlebzselők 
pulya, lappangó faja. A nemzet őrlelke pedig virraszt. Aggódva 
kiséri, várja, könnyezve siratja őket. Mennyi férfivér folyik, mennyi 
női könny omlik, mennyi élet pazarlódik, mennyi boldogság enyé-
szik el! 

Gyászbaborult lélekkel olvassuk a fejfák fájdalomszűlte, bánat-
sugallta sírverseit, könyűs szemmel nézzük a névtelenek sírjait, 
idegenben elföldeltek dombját, áldozatok gyepesedő hantját. 

Alszik aratni a fiút: életet arat. Viszik szüretelni: vért szüre-
tel. És ha nem arat, őt aratják le, ha nem szüretel, az ő vérét 
tapossa a dulakodók sarka. 

És még mindig nem tágítanak megátalkodott támadóink. 
Az igazság Istene felelteti majd őket a kiontott tengervérért. Kiomló 
vérüknek nem lészen jutalma. Hiába folynak tovább öngyilkos 
tömegtámadásaik. A faltörő kos hadászatát folytatják Flandria iszap-
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mezein : esztendőszám hiába törik magukat. Hadászati csalódásuk 
teljessé válik. Az angolok csalták népüket, csalatkoztak haderejük-
ben, csalódtak vezéreik képességében. Eleinte a túlnyomó néptömeg-
ben bizakodtak, utóbb a túlnyomó géptömegben. A műtani készség 
baj vívását látjuk a vezéri készséggel, az anyagnak párbaját a szel-
lemmel. A műtan lő, a vegytan robbant, a gyáripar ontja a pán-
célszekeret, de a szellem győz, a vezérlő szellem. Pedig vezérlő 
szellem nem tetszett föl támadóink vezetői közt. Egyetlen vezér-
gondolatuk volt, az is g}ralázatos, undok, ősvadságú : a mi éhhalá-
lunk. Azt várták, hogy a vérvonalt, ahol lengnek dicső hírnevünk 
zászlói, elérik majd az éhhalál sötét szárnyú hollói. Ahol emberi 
alakot öltött a háború, ahol a sebesült ellent fölszedik, ápolják, a 
hadifoglyot agyon nem verik, ott az ősvadságú háború rugója, az 
egyes ember megsemmisítése, háttérbe szorult és helyébe az ellen-
séges nép közéletének megtörése lépett. Ezért oly embertelen, ezért 
oly állatias az angol éhháború, az ellenségre mért étlen-pusztulás 
terve. Fejükre száll a vérnek átka, akik bennünket támadva ezt az 
irtó irtózatot fölidézték és szűnni nem engedik, konokul folytatják 
ezt az irtózatos irtást . . . 

cixi 3;xr Fiaim elszakadtak tőlem — nincsenek többé2! Fel-
hangzik a panasz mindenfelől, fel az anyának panasza sivár magá-
nyában, kínos egyedülvalóságában. Fiaim elszakadtak tőlem ! Idegen-
ben keresi őket tépelődő, tűnődő, önmagát tépő-szaggató aggódás. 
Sokáig várja sok beteg szív harcból, fogságból vissza kedvesét — 
de csak halálhíre ér haza szíveszakadt szülőhöz, sorvadó árvához, 
lelkomegtörött özvegyhez. Hulló könny bölcsőzi, halk sóhaj ébreszti 
a kisded árvát, hadi árvát, háborúnak nyomorultját . . . 

Őszi levélhullás szomorú szakában emlékezünk rólatok, értünk 
föláldozott véreinkről, drága véreinkről, akik idegen rög alatt jel-
telen sírban, akik közös domb tömegnyugvójának ölén, hamar 
korhadó fejfa alatt akik pihentek. Emlékezünk rólatok, akiket 
hazahozott szülői gyász, rólatok is, akik az arcélek vészeiből, 
fáradalmaiból sebhedetten, mogtörötten kerültetek kórágyra s most 
együtt nyugosztok sírkertünk lombjai alatt. Kegyelettámasztó, honfi-
érzéstápláló kincs a katonasírok e méla csoportja, a frisshányatú 
hantok e külön telepe, ahol a hála követ állít az örökal-
vók fejéhez, akiknek emlékét buzgó imádságba foglalja a túlélő 
kegyelet. 
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Gyász öleli az éjszakát, d'e a lélek öröklángja el nem alti-
szik ez éjszakában. Élteteknek határhantján öröklétnek mécse gyúl: 
akik a hazáért meghalnak, újjászületnek az öröklét fén}7ébenT az. 
örök irgalom derűjében, az örök Istennek örökös üdvében.. 

Amen. 

* 

* 

* Ber. r. 34, 13 p. 324 Tlieodor. — 2 Jer. 10, 20i 



H A D I K Ö L C S Ö N V I I . 

Jákob, a búcsúzó ősapa szól fiához: a Mindenhaló meg-
jelont nékem Kánaán földjén t x - " i és megáldott engem ! Ez az 
áldás szálljon gyermekeidre ! És utána olvassuk ma a haldokló apá-
nak áldó búcsúszavát. Magához szolítá gyermekeit és megáldá 
okot, kit-kit megérdemelt áldása szerint áldá meg őket. És a 
magyar Kánaánban olvasva újból a soros, az ősi igét, végig pillan-
tunk ez ősapánk életén és három ízben olvassuk róla irr.x - p n meg-
áldotta őt! 

I. Apjáról beszéli el az írás: megáldotta őt2, megáldotta 
Ábrahám áldásával, nr-r rrm légy áldássá3, minden népek áldá-
sává. Azzá lett a történetek során Izrael. Az ő hitének sugarai 
ragyogják be, különféle törésű hasábon megtörve, színekre bontva, 
másulva az emberi nem jelentékeny részének lelki yilágát, hitét, 
erkölcsét. Jelképe emez áldó hatásnak a világ érdeklődő részvéte 
most, hogy hitünk történeti középpontja, Jeruzsálem, sok évszázas 
rabságból fölszabadult. A világ szíve megdobbant e jelentős ese-
ményre, amely a háborús szövetségek ellenére történeti jelentőségét 
a hívők egész világában érezteti. 

reiD rrn: Áldás prófétáink tanítása a világnak, amelynek a 
világbéke eszméjét hirdeti. Es a magunk szerény körében a hazai 
Izrael áldása hazájának, amelyet szolgál vérrel és vagyonnal, amely-
nek a kiegyenlítés óta letelt félszázad alatt hatalmas kereskedelmet 
és fejlő ipart teremtett. Nagy érdeme a hazai zsidóságnak ez a 
teremtette és képviselte üzleti fellendülés. Újból s újból ezért keres-
hette itthon a haza a védelem szervezésének és folytatásának esz-
közeit, innen van, hogy a hetedik nagy kölcsönművelet sikerével 
ejtheti csodálatba a világot. 

II. Ellenséges szellem támadta meg ősapánkat. Viaskodott 
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vele hajnalhasadtáig, de nem tudta az ősapát lebírni. Már távozni 
akart a támadó, de Jákob nem bocsátá el. Nevét akarja tudni a 
bajvívónak s immár a béke jobbját kínálónak, de ez feleli: miért 
kérded nevemet ? ap inix p n És megáldá őt ottan4. Nagy áldás 
a fegyver pihenője, szünetje. Nem kutatjuk, ki kínálja, van-e régi 
formák és felfogások szerint joga, megbízása, hatalma hozzá. Minek 
kérded nevemet ? A névtelenség homályából kiemelkedő orosz köz-
férfiak szünetet hoznak a világnak : küzdésnek, fegyverzajnak szüntét. 
Szünete van a fegyvernek keleten, szünete lesz ott a háborúnak is, 
beteljesül a gerjedő békevágy, beleelégül az erjedő békemohóság, 
győz másutt is a terjedő békemozgalom, mert szárnyára veszi a 
bresztlitovszki egyesség híre. 

A távol háttérben a fegyvernek szünete mögött a harc szünése, 
a békekötés nyomán a fegyverkezés szünete tűnik föl. Peníélnek, 
isteni látomásnak nevezte ősapánk a bajvívás helyét: Peníél, isteni 
látomás nekünk a békének e hajnalodása. 

III. Megjelent az Isten Jákobnak, hogy hazatért külső ország-
ból p n és megáldotta őt5. Jákob a te neved, de ne nevez-
tessék neved többé Jákobnak, hanem Izrael legyen neved. 

Keserű mellékíze volt Jákob nevének. A név gyökerére célozva 
szólt bátyja: kétszer kapta el, gáncsot vetve, sarkamat 3:2pr:s. 
Fanyar mellékíze, sértő fulánkja volt a nép ajakán termett nevünk-
nek, a zsidó elnevezésnek, egész mint a megfelelő francia és német 
szóknak. A nagy Napoleon országai zsidóságára újjáteremtő szer-
vezetet parancsolt reá és uj névvel, a bibliai Izrael dísznevével 
cserélte föl a rosszhitelü régi juif-t. Németország követte példáját 
és a mi törvényünk szolgamódra utánozta a németet: nem magyaro-
san a zsidókat egyenjogúsította, hanem magyartalan az izraelitá-
kat. A magyartalan kifejezésre bizonyos tapintatlan kímélet vitte 
reá akkor a törvényhozást. Ideje volna, hogy a most benyújtott 
legutolsó zsidótörvényből kiszorítsa a magyaros kifejezés, a zsidó, 
a németutánzó izraelitát. Izrael a régi időben költői, eszményítő 
héber neve volt a zsidóságnak, de a magyar nép nyelvében nem 
nyert honosságot. Viselkedésünkkel a történeti fejlésű, meghonoso-
dott zsidót akarjuk közbecsiilés tárgyává tenni, fanyar mellékizét, 
sértő fulánkját el akarjuk venni. Küzdünk a balítélet ellen, amint 
apáink küzdöttek a jogtalanság ellen. Az ő küzdelmük sikerét 
ünnepeljük ma. Ötven éve, hogy a küzdelem mi részünkről való 



•265 

vezéralakjának, boldogult atyámnak, aki 1844-től 1867-ig küzdött 
szóval tollal az egyenjogúságért, — ötven éve, hogy ajkairól e szó-
széken elhangzott7 a hálaadó zsoltár ujjongó szava: -irt:'? nnr® föl-
oldád bilincseimet8! Bilincsként nyűgözött le bennünket a törvé-
nyen kívüli állapot, az alkotmányon kívüli helyzet, bilincsnek érezte 
az újkor emlőin nevelkedett lélek a középkor maradványát, a jog-
fosztottságot és az uj törvény szentesítésére felujongott mint a föl-
szabadult rab. A célját értnek örömével szólt: amit az önkény 
jobb kezével ad, azt bal kezével visszavonhatja, de szent és vissza-
vonhatatlan a törvény, amelyet a nemzet hozott és koronás királya 
szentesített9. 

A hatvanhetes nemzeti kibonyolódás a többi kényes és tövi-
ses kérdés mellett ezt is meg merte oldani és a megoldást semmi-
féle visszakozás, semmiféle visszahatás nem tudta meg nem tör-
téntté tenni. Sok rétegnek félszázados rosszakarata nem tudta meg-
tántorítani a törvényhozást és az egyének fölszabadítására három 
évtized múlva a vallásnak becikkelyezése következett. Emerre most 
— ujabb két évtized múlva — következik az 1848: XX. tc.-ket 
szolgáló javaslat keretében a zsidó felekezet egybesorozása a haza 
történeti felekezeteivel. 

Aki a kormány tagjai között dísszel képviseli az egyenjogú-
sított zsidóságot, érvényt szerzett igazainknak. Útját állotta annak, 
hogy szervezetlenségünk kínálkozó ürügye alatt az állam-ellátta 
felekezetek sorából kihagyjanak. A most benyújtott törvényjavaslat 
Vázsonyi Vilmos nevéhez főződik épúgy, mint az 1895: XLII. 
becikkelyező törvénynek kezdeményezése, előkészítése és létrejötte. 
A zsidó vallás becikkelyezése és törvényhozói besorozása a történeti 
egyházak sorába az egyenjogúsítással megindult bilincsoldás méltó 
befejezése. Akkor a bilincset oldották le rólunk, ma a rabruhát 
vetjük le. Volt, aki kételkedett benne, hogy az állam és a felekeze-
tek viszonyát most szabályozó közférfiú a zsidó ügyet jog és igaz-
ság értelmében hajlandó-e megoldani. Mi biztunk régi nyilatkozatá-
ban : Magyarországnak sorsa, fejlődése, sőt jövője azzal van szoros 
kapcsolatban, hogy a szabadelvű eszmék és alapelvek éltető, egye-
sítő és fentartó erejét be tudja-e vezetni a nemzet vérébe és életé-
nek lüktetésébe10. 

Most vezeti be ezt az éltető, egyesítő, fenntartó erőt a nemzet 
vérébe és életének lüktetésébe, amikor az uj javaslat a régi törvényt 



betetőzi. Félszázad élőit király és törvényhozás a nemzet fájába oltották 
a zsidóság gályát. Az oltás megeredt, a galy megfogant, a törzs-
höz forrott, gyümölcsöt érlelt. A kiegyenlítés korának messzevágó 
alkotása a mi bekapcsolásunk a nemzet életébe, munkájába, vér-
keringésébe, erőgyarapításába, újjászületésének feladatába. Érték-
termő alkotás volt ez a törvény. Öreg királyunk lelki nagysága, 
a nemzet nemes jogérzeto tükröződik benne. 

És hálánk igazolta királj7 és nemzet bizalmát. Önfeláldozó 
nekilendülésünk, dologtévő munkánk a nemzet javára szolgált. Teher-
biróságát emelte, értékeit gyarapította, gazdaságát fejlesztette, irodal-
mát támogatta és mívelte. Némot ember, Középeurópa fogalmának 
előharcosa írta rólunk, szerepünket méltányolva: 

A monarkia népeinek s nemzetiségeink gazdasági élete túl-
nyomólag német eredetű. Gyakran németül tudó zsidók voltak a 
közvetítők. Közreműködésüket meg kell becsülni, mert ami a szét-
tagolt nemzetiségek közt létesült a monarkiában mint pénzintézet, 
részvénytársaság, közlekedési eszköz, közraktár, gyáripar, az jórészt 
azon sarkallik, hogy a lengyel, a magyar, a cseh és német zsidó-
megérti egymást. A zsidóí'alók vádaskodásai ellenére a zsidóság a 
kettős monarkia gazdasági hordozóinak nélkülözhetetlen alkotó része. 
Ámbár idegenszerű nekik a német gazdasági jelleg katonai szer-
vezésű magva, mégis az üzletiség született nevelői s ezért a modern 
munka előkészítői és úttörői11. 

Az uj Magyarországban előkészítő és úttörő munka várt és 
vár ma is a zsidóságra. Kossuthnak nagy része volt abban, hogy 
Magyarország nem olyan többé, aminőnek ő találta pályája kezde-
tén: nem a kiváltságok, sérelmek, nem-adózás, saját zsírjába fuló-
elszigeteltség nagy pipájú és kevés dohányé népe, hanem egy nagy 
átalakulás folyamatában fejlődő állam, melynek alkotó elemei rész-
ben most mennek át azon a vegyi bomláson, amin Európa szeren-
csésebb fajai már régen átalestek12. 

Nagy vegyi bomlás és átalakulás volt 1848. Ez a vegyi bom-
lás és átalakulás folytatódik most. Egyik folyamata volt az egyen-
jogúsítás, egyik a most benyújtott egybesorozó javaslat, másik 
a választók körének tágulása. Nem lesz hirtelen átalakulással ez új 
jog nyomán a kevélyek kevésuralmi földje népuralmivá, de tovább 
forr a vegyi folyamat, a parányok átcsoportulása, uj képletek kelet-
kezése . . . Nem lett hirtelen egyenjogúvá a zsidóság sem az egyen-
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jogúság törvényével félszáz év alatt. De a kirekesztés enyhüli, a 
közbecsülés emelkedett, a gúny szava elhalkult, az érvényesülés 
haladt — a vegyi fogamat hatalmasan megindult. Lesz még idő, 
mikor a vallott elv élten-élővé, a törvény tétele testté, a gyűlölség-
irtó rendelkezés eleven gyakorlattá válik. 

Leoldá az Úr bilincseimet — de látszik még nyomuk a meg-
gyötört testen és olyik börtönőr nem feledte még el, hogy látta 
rajtunk soká, túlos soká a bilincsnek szégyenét. 

De azért le van oldva, le végleg és visszazárhatatlanul. Ezt 
ünnepeljük ma hálás szívvel, megemlékezve királyról és nemzetről, 
a küzdőkről és a pályabér nyújtóiról. És a hála fölbuzgó érzésé-
ben erős visszhangot kelt bennünk ősapánk kötelességszabó áldása: 
légy áldássá, áldásává véled majdan mindenét megosztó édes magyar 
hazádnak ! 

Amen. 

* * 
* 

i M. I. 48, 3. - 2 U. o. 28, 1. — 8 Szfornó ad 1. — 4 M. I. 32, 30. — 8 U. o. 35, 9. — 
6 U. o. 27, 36. — i 18'i8. I. 4. — 8 Zsolt. 116, 16. — 9 Löw Lipót Beszédei 257. — 10 Apponyi 
Albeit gr. Lásd Szilágyi Dezső Beszédei II. £15. — 11 Naumann, Mitteleuropa 114. — 12 Arany 
László Összes művei III, 325. 



G Y Ő Z A B É K E . 

maibtr m nymx Négy a békének bősége1: békét, közbékét 
reméltünk, de csak keleten teljesült be hő reményünk. Igaz : 
NTi xyüp cfrtín béna még a béke2, de megkötöttük bölcs mérsék-
lettel, kedvezőre vált helyzetünket ki nem aknázva. Igényeket nem 
támasztottunk, kárpótlást nem szorgalmaztunk: n t s PcStt' n t ö h bz 
sTyb cTtr aki a békének áldozni tud a magáéból, az hozza meg a 
világnak a békét3. Nem világbéke fejezi még be a világ viszályát, 
jól esik ezért hallanunk az írás biztató négy igéjét a béke bőségéről. 

I. c^tr bv Nem teljes ez a béke, de teljék gyönyörű-
ségünk a béke eme bőségében is4. Ne azt keressük, ami hiánya 
van, nézzük, ami váratlan áldásul készen áll. s^tr ncnn nrrnr A nap-
fölkelte a béke5: részleges voltában is bőséges áldás a békének 
napja. Fölkelt keleten és fel nem tartóztatja semmi sem a maga 
győztes pályáján: %,rm'i:z trcer rxyr5. Száll nyugatra béke napsugára, 
béke híre, győző híre. Mert mindenütt a béke győz e vészes hábo-
rúkban, amelyek vészei békére nevelnek. 

Higgadt megértés csendes tárgyalásából kelt a béke. Az élet 
minden csírája rejlő sötétben éled és indul keletnek, életrekelésnek. 
Azután tör felszínre, világosságra, nap fényére. A béke csírája is 
higgadt fontolgatás rejlő alkujából kelt, nem színpadi fény messze-
kiáltó pompázatából, hazabeszélő, világnak szóló szónokolgatásból, 
részletkürtölő, az egészet megrontó, kérkedő zajból. Boldogan kö-
szöntjük a királyt s hazatérő megbízottját. Boldogító érzést, dagadó 
értékelést vált ki itthon a hír, bosszankodás csalódását, meghök-
kenés ár-apályát váltja ki elleneink közt. Rémülten kapkod a bojár. 
Nem tudja, forradalmi szellem számol e véle le, vagy az elárulta 
középhatalmak zúzzák-e szét, ha békére nem hajlik. A hitszegő 
rumuny király és asszonya ijedten várják, dynasztia lesz-e házuk-
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ból vagy földönfutó megbélyegzettek vesztes fajzata. 
II. pun E^tr 2*: Bőséges lészen fiaid békéje7, a második ige. 

Már az első békefrigyben benne a nagy vigasztalás. Békeszerető a 
mi szövetségünk, békeszegő amazok egyessége; béketermő a közép-
hatalmak egjmsülése, békerontó a gyűrííbeliek kézfogása; békehozó 
a mi szóálló hűségünk, békebontó az ő csúfos álnokságuk. 

Elkövetkezik amott a furfang-kieszelte elgyűríízésnek kéve-
bomlása, szertemállása! Minduntalan összebújnak kötögetni, bogoz-
gatni az egyesség csomóját, kergetni az egjTségesség lidércét, pár-
huzamba tolni érdekeiknek egjrmást szegő vonalait, közös vezetéssel 
elérni az egyezményes rabló célt. De íme, a leghatalmasabbnak vélt 
letette a fegyvert, föladta a játszmát. Nem köt békét, csak letesz 
a háborúról. Beismeri, hogy nem mi voltunk a támadók, bízik, 
hogy mi nem bolygatjuk őt, ha nem is köt békét, csak épen fel-
oszlatja oszló seregeit, hazaküldi fegyvereit elharácsoló fáradt tömegeit. 
Nem köt békét, csak nem támad többé. Tudja, beismeri, hogy 
mi nem viselünk támadó háborút. 

Nagy tanításuk lesz ez nyugat megcsalt népeinek *inx 'lux E'.trs 
midőn hazatérni indulnak, hazafelé fordulnak keleti elleneink, 
"pee rcx"; 'hvr"1 megbotlanak a nyugatiak és elvesznek színed elől, 
az igazság Istenének színe elől. Széthull a híres egyesség: keleti 
kapcsa kiszakadt, kiszakadt visszakapcsolhatatlanul. Nefu gyűrű már, 
csak roncsa a perecnek. A létnek érdekei kötnek szövetségeseink-
hez. Sorsközösség lett a fegyverbarátságból. A teremtésben sok-
szor megfigyelt együttélés legrengetebb példája lett belőlünk: 150 
milliónak együttélése. A háború megtanított együtt halnunk, a béke 
megtanít együtt élnünk, együtt élnünk gazdaság összeszövődésében, 
míveltség közösségében, néplélek szövetkezésében. A háború pokoli 
kohója összeforrasztotta erőnket, a béke mennyei édene egyesíti 
lelkünket. 

Széles csíkon szakadnak el Moszkvától a szegélylakó népek 
lázongó csoportjai. Nem benső, bennük rejlő vonzó erő fogta össze 
őket, hanem a kényszer vaspántja. Elpattant a pánt, széthullnak a 
dongák: széthull az erőszak birodalma. Nekünk szánták vala ezt a 
sorsot: szét akartak tépni-tagolni. Első rohamuk, azt hivék, szét-
roncsolja, kardjuk széthasítja, körtámadásuk megfojtja a birodalmat. 
Azt várták, cseh árulás szétzilálja, népszilánkok féltékenysége szét-
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szilánkolja, két egyenjogú állam vorsengése szétbomlasztja, trónvál-
tozás esélye szétrobbantja a birodalmat. 

A fajok önrendelkezésének lángzó csóvájával, amelyet kör-
forgásában kápráztató lánggyíírűvé szítottak, véle akarták ránk-
gyujtani a házat. És hogy fordult? Az önrendelkezés első tén}7ével 
az ukrán faj békére kényszeríté a kimerült cinkostársat és a ránk 
bocsátott robbantó eszme az ő táborukat robbantja szét. Visszaszáll 
a harci bárd és közöttük sujt le; visszaszáll, mint az indiánusnak 
elhajítva visszaszálló tomahawkja. 

Amit rólunk írtak csalétek volt, hazugság és lázítás. Győzel-
mes béke, erős uralkodói hatalom és a fajok kijózanodása a külföld 
maszlagából — békét teremtenek itthon is -p2 aiStr 211 és nagy 
lészen hazatérő fiaid bőséges békéje. 

III. A harmadik ige: pnifi 32rtxS 21 Dibtr bőséges békessége 
lesz tanításod kedvelőinek, bitret: lö^ipsi nem éri botlás őket9. Kereste 
lelkünk az igazság Istenét ez iszonyú időkben, ciStrn Sr': jnx a min-
den békének urát. Kereste, nem tudta megtalálni. Megfoghatatla-
nokká lettek e véres években a gondviselés útai. De az első béke 
újból hirdeti: a háború a béke iskolája, egyetlen nevelő iskolája. 
Megujul a tarrá vált fa lombja; kiujul a vedlett szárnyas tolla: 
fölujul az elvadult had békés gondja, istenes érzése. Fölocsúdik a 
fásult lélek és a zsoltár igéje száll ajakára: 

Jővén, tekintsétek cselekvését az Úrnak, 
Félelmes müveit az ember gyormekin. 
Hatalma országol világokon, 
Népek felé tekint alá szeme, 
A pártütők hogy föl ne keljenek! 
Áldjátok népek istenünket, 
Zengjen szava dicséretének, 
Lelkünket aki megeleveníti, 
Lábunk nem engedi megtántorodni. 
Kisértgetél bennünket Isten, 
Ezüst próbájaként próbálva minket, 
Hálóba juttatál, oviink szorítva meg, 
Embert vágtattatál tarkónkon át. 
Hogy tűzbe, vízbe is kerültünk, 
Bőség felé szabadítottál. 
Házadba áldozattal lépek, 
Leróni fogadalmimat, 
Amikre megnyílottak ajkaim, 
Miket szorultságomban ejte szám"'. 

IV. nT 'bz ~V eríe* 211 Bőséges béke hold enyésztéig11 az 
utolsó ige. 



A háború iszonyatai békére nevelnek. Három esztendeig, hat 
hónapig, négy napig dühöngött az orosz háború. Sok fojtó köd 
után szokatlan ragyogó tavaszi nap derült reánk ma egy hete adar 
örömhavának hirdetésekor, télutónak zord szakában : nyomon követte 
az ukrán békét az orosz. Egy citekje földünknek sem maradt ide-
gen kézen, de észak szörnyén beteljesült az ige : •nstp1 nrcici íjnr tvn t 
szélvészt vetettek és vihart arattak12, vihart, amely elsöpörte a cári 
trónt és szétbomlasztja a lomha államtömböt, a háborús viszály ez 
átkos termékenységű méhét. Xem lázít már ott sem hóditó háborúra 
senki. Beáll a béke náluk is : a háború iszonyatai nevelik őket is 
reá. A béke győz! 

Véres látványosságot szeret az ember. A gyermek kitépi a 
lepke szárnyát: a férfiú gyilkos kedvvel üldözi a sebhedett vadat; 
a rézbőrű lehántja ellenének koponyájáról a bőrt; a szerecsen 
törzsfő ünnepre százával öleti rabjait: Ajax a trójai táborba lopó-
zik a szunnyadókat leölni és a toreador felé őrülten ujjong a nép, 
ha a földühített busa jószágot megvérezé. E vad hajlamokból gyó-
gyít ki a háború undorodó iszonya. A bételt lelkekben a véres 
diadalnál mámorítóbb érzést kelt a béke híre. Lengő lobogók hir-
detik, hogy a háború arcélét áttörte a béke, a boldogító béke. 
Hálaadó hallelujánk köszönti e mai szombati ünnep békéjével a 
békének e szombati ünnepét, áldó imádság száll föl ajakunkról a 
világ Urához : hogy megérette vélünk a béke győzedelmét, ez első 
végzetoszlató, könnytörlő győzedelmét. 

Amen. 

i Peszikta 137b. — 2 Kidd. 66b. — 
432, 15. j IX 26c. 10. j Ket. IV. 28c 17. — 
» U. o. 119, 165. — 10 U. o. 66, 5. 7-14. — 

2 Szifra Vaj. 13a. — 4 Zsolt. 37, 11. — 6 T Snh. XI. 
6 Bírák 5, 31. — 7 Éz. 54, 13. — 8 Zsolt. 9, 4. — 
" U. o. 72, 7. — 12 Hóz. 8, 7. 
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És reá vésték pecsétvéső írással: szentség az Urnák1. 
Szentség az Úrnak a békének ékes vésetű pecsétje. 
Az ember történetének legjelentősebb kötéslevele az a béke-

levél, amelyen a rengeteggé növekedett Oroszország hatvan millió 
elnyomott, idegen fajú alattvalójának felszabadulását kénytelen volt 
megpecsételni. Győző fegyvereink letörölték a térképről nagy Péter 
kézjegyét, nagy Katalin kezevonását, omn Tiuie Ez a pecsétes írás 
örök bizonyságlevele lesz emberi nagyság gyarlóságának, emberi 
alkotás mulandó voltának, de örökvalló levele lesz a lenyűgözött 
népek életrekelésének. Tetemes részeit foglaltuk el az orosz földnek, 
int? c r r n h y csroi r u e x d t t d urux >ixt mindazáltal becsületes egyes-
séget kötőnk. Megírjuk és megpecsételik nagyjaink2. Es nyomon 
követi a román egyesség és a finn-orosz béko az elsőt. Nem az 
öröm kitörő tüntetésével fogadta népeink fáradt fásultsága a világ-
rázó küzdés e messzevágó, jelentős mozzanatát: a békelevél alá-
írását. Pedig a balti tengertől a Duna torkolatáig megszüntette a 
háborút ez a pecsétes írás. Összeroppant az eltaposásunkra elindult 
ellenség. A szláv tenger dél felől, észak és kelet felől el akarta 
önteni a magyar szigetet. Nem önti már! 500 esztendő szerze-
ményeinekjavát veszti el a régi Moszkva nagyhercegség; a nyugati 
szegélyek felszabadulnak, a távol keletieket a hű japán szövetsé-
ges siet elfoglalni. 

Birodalmakat teremtő és birodalmakat temető órákat élünk. 
Meghatva szólunk a prófétával: hallám sokaknak suttogását, a fen}re-
getést körös-körül. Minden meghittem tántorodtomat lesé: talán 
megbotlik és lebírjuk, bosszúnkat töltve rajta. De vélem az Úr, 
mint a zordon hős. Üldőim megbotlanak, nem győznek, nagyon 
megszégyenülnek, mert nem boldogulnak ellenem: cSiy rzhz örök 
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szégyennel, el nem feledhetővel. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek 
őt, mert megmenté a szorongónak lelkét a cinkosok kezéből3. 

Reánk támadtak, összegyűltek tömegre mint a tenger fövenye és 
ellenünk szállottak sikra4, de visszavertük, megestük mint a harmat a föl-
det és nem maradt ellenállónak minden vezérlő férfia közül csak egy is5. 
Igen, a próféta Ígérete teljesült a soknyelvű új Bábelen: viadal 
hallattatik a földön és nagy szétzúzás: hogy szakadt meg, hogy 
zúzódott szét pxn bz tras az egész föld pőrölye, hogy lett bomlóvá 
Bábel a népek között6 ! Megszűnt a kínzó lidércnyomás. A tagolat-
lan, lomha államtömb széthull és csak részeiben él újra. Az otromba, 
nagytestű, tohonya birodalom magva messze esik már határainktól. 
Föléledő elszakadt szélei a mi védő bástyáink. Rothadás folyamata 
volt az utolsó cárok uralma, oszlás, fölfordulás lett a vége. Nem-
zedékek nem láttak hasonló eseményt. A cári birodalom nyomása 
alól felszabadultunk. Nem lesz többé összeesküvők szítója, nem szed 
többé vérdíjul nyugati millárdokat. A világháború legszánalmasabb 
nyomorékja a megbénult Oroszország. 

Üdvözöljük az újjászülető országok sokfajú népeit: nem ők 
rohantak meg 49-ben, nem ők fenyegették a világot és benne a 
monarkiát, nem ők bujtogatták a szomszédokat ellenünk. Ezek a 
népek élni, emelkedni akarnak. A cár birodalma nem emelkedni 
akart, csak terjeszkedni. És akik helyébe léptek, azokat elkapta a 
vakmerő képzelődés világjavító hóbortja. A békelevél e fölforgatók 
fölfordítása. A német vasakarat erős marka bezáródott és derékon 
roppant a veszettül vérengző erőszak újdonsült többfejü cársága. 
Sulyamérhetetlen esemény az orosz béke, az orosz bukás! ;>j 

Sárga irigységgel nézi Anglia győzelmes békénket, néma 
dühödtséggel a nagyerejű szövetséges pusztulását. Mert ez a pusz-
tulás széttépi számvetését. 

A földkörre rá akarja nyomni bélyegét. Ez a bélyeg: az ő 
uralma, kíméletlen uralma minden népen, kíméletlen erőszakossága 
érdekeinek szolgálatában, kíméletlen zsarnokság a kisebbek s gyen-
gébbek fölött, kíméletlen önkény nemzetközi joggal, megállapodással 
szemben. Otthon könyörtelen társadalmi egyenlőtlenség — föléj© 
dobva csillogó elvek szemfényvesztő szövedéke, nagyhangú kijelen-
tések, képmutató szólamok áltató zászlaja7. 

Találóan jellemezte a német történetíró alapossága több mint 
hat évtizede az angolt. 
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Az angol nép olyan, mint a Caesar korabeli római nép volt. 
Nemzeti gőg, minden idegen megvetése, a tömegnek engedett sza-
bad fészkelődés kárpótolták John Bulit, mint hajdan a rómaiakat, 
a mindent elnyelő főnemesség fönnhéjázásáért. Minden angol úgy 
érzi, hogy népe jólétében és dicsőségében része van, habár milliók 
a legszélsőbb nyomorban tengődnek. Minden angol saját államát 
tartja a legjobbnak, habár a szegénnyel úgy bánik is mint a 
fegyenccel. A főnemesség, amely egyúttal az ország tisztviselői 
osztálya is és a 16. század óta a pénzuralommal szövetkezett, ezt a 
nemzeti előítéletet aknázza ki, hogy két pártra oszló színleges szaka-
dása alapján az uralom s az állami jövedelmek birtokában marad-
jon. Külföldi célja is változatlanul mindig ugyanaz : az idegen 
államokat csak Anglia céljainak szolgálatában álló eszközöknek 
tekinti. Ha egymás közt torzsalkodnak vagy forradalmak dúlnak 
valamelyikben, ez csak annak eszköze, hogy Anglia uralmát ter-
jessze, kereskedelmét bővítse, hajózását gyarapítsa8. 

A világ kalmárkodásának részesei a nagyhatalmak. Anglia 
részesedése 1904-től 1914-ig, tíz év alatt egy százalékkal csökkent 
(18—17%), Németországé kettővel emelkedett (11 — 13%). Ezért a 
hároin százalékért szervezte, kezdette, ezért folytatja Anglia a világ-
háborút. A szigetszülte gőg* s az elszigeteltségszülte korlátoltság 
nem engedik belátnia, hogy az európai népek gyűlölhetik, de nem 
nélkülözhetik egymást, hogy nem lehet állandó a gazdasági háború, 
amelytől Amerika is irtózik. Céltudatos volt Anglia háborúja. 
Az elgyűrűzöttek öntudatlan az ő vezető, céltűző gondolatáért har-
colnak. Övé a tenger túlsúlya, ezért ő a földkör ura; ő a földkör 
ura, ezért övé maradjon a tenger túlsúlya. Ez az önmagába vissza-
térő vezérgondolat nem engedi békét kötni a le nem győzött ellen-
féllel. Ezért a vezérgondolatért kell a világvásár bitorlóját meg-
törnünk. Az ő gondolata volt a tenger rideg kegyetlenségü, kiéheztető 
elrekesztése : de íme a meriiljhajó a tengeri ostromzárnak hatásos 
ellenzára lett! 

Anglia kényuralmának meg kell törnie. Nem lehet a sziget-
ország a nagy szárazföldek ura, nem lehet korlátlan kényura min-
den hatalomnak, barátnak, semlegesnek, ellenfélnek egyaránt. A gaz-
daság minden útját lefoglalta, mások növekvő gazdasági érdekeinek 
útját elállotta: a gazdaság versenyében az ő kényúri kedve döntött. 
Csak egy törvényt ismer: túlsúlyának elismerését. A nemzetközi jogot 
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ő írja elő, mert a versen}7 szabáRát csak nékie szabad megállapítania. 
A világversenyre kell ezért nevelni a népeket. A régi, gyer-

meteg belső villongások jelszavai merőben elavultak. Nem a régi 
apró mécsesek pislognak, ezerfényű villamos napok világítanak. 
Nem a meddő elvi harc, nem a szűk szemkörű pártélet szűk 
porondja a döntő: — gazdasági verseny szólít a világpiacra. Nem 
rétegek, rangok, érdektársak versenye dönt, hanem a nemzetek 
egészének életkérdése: a világverseny s a tengerek szabadsága e 
verseny téréül. 

A világ szólt hozzánk az orosz háborúban. Jelképes kitevője 
ez új időknek, hogy hazánk ezeréves fennállása óta az első nem-
zetközi szerződés most íródott s most jegyződött alá a mi nyel-
vünkön. 

Bár lenne rajta e békeszerződésen a gondviselés pecsétje: 
aicy Díiin mpns. Tegye az O áldó végezésének levelévé a béke ez első 
írását. Ne maradjunk békéletlen ellenségek, legyünk fegyverletett^ 
megbékélt népek s a béke legyen ,mh cnip szentsége az Úrnak! 

Niszan holdujságát hirdetjük ma áldásesdő fohásszal és a 
békét köszöntjük imádságos szóban : z'hvz ur-a ntn: mj? p uyctp ntwű 
.7i?n tr-nra 

Ahogy imént hallók, legyen részünk jóban: 
Áldj meg a békével e megujuló hóban10. 

Amen. • 

* * 
* 

i M. II. 39, 30. — 2 Neh. 10, 1. — 3 Jer. 20, 10-13. — 4 - 5 Sám. II. 17, 11. 12. — « Jer. 
50, 22. 23. — 7 Schirmacher, Volkische Frauenpflichten 64. — 8 Schlosser, 17, 307. — » Vaj. 
er. 34, 8. — 10 Muszaf p. hachódes. 

IS* 



m Ex-rP irrcr- -p-D Dicsértessék, aki biztató ígéretét fönn-
tartotta, megőrizte Izraelnek, Elodázta, tartóztatta a teljesülést 
ppn rx DDT! kitűzve a véget, a célt, hosszú rabság végét, nevelő 
századok célját. Rosszban, jóban teljesült végezése ; rabság éjében, 
megváltás fényében hívő lélekkel várták őseink a teljesülést. 
b»2X', -p-r - p d d -rrP x:c rr x r xl ¿pdt; n:iexi r o i mnp m ncx xx xir ir 
Aki a boldogság napjának fölkeltével nem ismétli benső ihlettől 
késztetve: való és rendíthetetlen az Úr igéje ; aki a szenvedés söté-
tében nem fakad bizakodó imádságra: njicxi fiex való és hűséges 
az Ur ígérete, annak hívő ereje elernyedt, mert meg vagyon írva: 
hogy hirdessem reggel szerelmedet és hűségedet éjszakának évadján. 

Nevelő szenvedés volt a rabság hosszú, kínos ideje. Érnie, 
gyarapodnia kellett a népnek lélekszámban, lelki erőben; néppé 
kellett tömegesülnie, nemzeti önérzetre ébrednie, xPd Pt: CP t h 
c p p p i i í d SxiD" rnp Nagy néppé gyarapodék ott: értsd, hogy nem-
zeti jellegét ott nyerte az ellenállásban Izrael. Türtőztető vára-
kozást tanult; megtanulta, türelemmel várni az LTr ígéretének valóra 
váltát. írnDDn x i p -¡rr Dicsértessék, aki várt biztató igéjének telje-
sítésével, amíg megérett a nép, amíg ütött az óra, amíg eljött 
- h x t d t d p Pl az éj, amelyet várt az Úr: a nép megérését az ujjá-
sziilő pillanatra: t i xrpn'? p n x P x i p 1 fep t j c S x i p 1 bzh c t i d p b'b 
a várakozás éjje Izrael minden fiának, mert célját érő fölszabadulás 
csak az lehetett, amely után az egész nép sóvárogva vág}7ott. 
Közérzés, közlelkesedés nélkül nincs sikere közügynek, nemzeti ügy-
nek ; de ha ez fölébredett Pi; p ű x :xr p Tnxi evvel úgy indulnak 
el, mint rengeteg közkinccsel, gazdag közszerzeménnyel, nxyp xtt 
Ez a tanúság, mélyebbre látó nemes lelkületnek ez a megnyilat-
kozása kísért bennünket minden szenvedésen át. Megújuló szen-
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vedéseink ébren tartották Micrájim emlékeit; minden ujabb nemze-
dék úgy tekinthette magát, mint amely maga szabadult meg Mierá-
jimból. Megtanultuk a tűrő várakozást, enietr b3b sötét éjek várako-
zását, de mindig kivártuk a napot, kivárjuk mindenütt. Most havas-
alföldi testvéreink várják a nap fölkeltét, amikor a hitszegő és csel-
szövő gazokai eltiporta, békére szorította győző seregeink acéljáratú 
lépése. 

Három csodás jele volt Mózes küldetésének. Ez a három jel 
volt vigasztalónk, valahányszor úgy látszott, hogj7 a fáraók lelke 
hazajárni készül. Első jel Mózes pálcája. Kigvóvá vált néha a 
pálca, amelyre támaszkodtunk. Most a sajtó pálcáját, támaszát akar-
ják tehetetlen izgatók, a közvélemény vérmérgezői kígyóvá, mérges 
kigj7óvá változtatni. De a szabad lélek hatalmas szülötte és hatal-
mas támasza, a szabad sajtó nem hátrál meg azok előtt, akik az 
inquiziciót jegyzett részvényekkel akarják uj életre kelteni. A szabad 
sajtó mindenha a szabad fejlődés támasztó pálcájává változik vissza. 
Nagyobb és fontosabb kérdések mozgatják az átalakuló világot, 
mint a felekezeti szűkkeblűség rémlátásai, titkos óhajtásai, az ifjú-
ság lelkét megfertőző mozgalmai. 

A második jel a kéz volt, Mózes keze. Ellankad, néha tán 
sorvadni is kezd a munkás kéz, de visszatér elevensége, mint Mózes 
kezének ép ereje mindannyiszor. A pihenő erő újból felpezsdül és 
Izrael újra kész közcéljait bőkezű adakozással támogatni. Elaggottaink, 
árváink ellátása gondok válságaival küzd: az adakozó kezek erejé-
nek növekedését bizton reméli. 

Harmadik jel a vérré váló víz. Vérré vált a történet folyama. 
E vérnek bíborában születik a világbéke boldogító eszméje. Újból 
tavaszi árja van a vér folyamának. Az utolsó mérkőzés folyik 
nyugaton, a végső döntés meghozója. Teljesül támadóinkon: 
*n pStrr "UcSi px; "Ctr ubS áttörés előtt jár a gőg, bukás előtt a lélek 
fölfuvalkodása és a folytatódó ige: rx: rx bbv pS-ffi n;y rx rrn btv sitt 
jobb alázatos lelkűnek lenni a szerényekkel, mint zsákmányon osz-
tozni gőgösökkel. 

A béke csatája dúl nyugaton. Vészriadó veszékelése sivít a 
Reuterből: halálra váltan várja Párizs és London a torlódó harci 
hírt, az ismeretlen távolból szálló pusztító lövedéket. Békét kínál-
tunk nekik, békére esengett a világ, de szózatos, szájas gúnnyal, 
szárnyas, szédületes gőggel, vérszomjas, ádáz garázdasággal utasí-
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totta el a vértengertől vissza nem riadó, rendületlen konokság. 
Most elképedve, riadtan, megrendülten érti meg a végzet beteljesü-
lését: 122' itt az áttörés, előtte járt a gőg, utána járja a kétségbe-
esés. Vértenger árja nyeli el a vitézek ezreit; milliók küzdelméből 
százezrek halálhörgése hallik. A kudarcra föleszmélnek amott. Igen, 
áttörés előtt járt a gőg, az angol gőg, bukás előtt a gall lélek 
fölfuvalkodása. Erre eszmélnek a rabolni indult cinkosok. Apró 
csatlósaik pedig megértik: jobb alázatos lelkűnek lenni a szeré-
nyekkel, mint zsákmányon osztozni gőgösökkel. Hol a diadalnak 
mámora, amelynek bódító italát külön kormányszék párolta le Lon-
donban ? Hol a győzelem reménye, amelytől Párizs ittasult ? 

Győzelmes békétkötöttünk orosszal, rumunnyal, de még dördülnek 
a monarkia ágyúóriásai: magyar tüzérek irányítják a német lángész: 
irányító szavára. Együtt küzdünk a győzetlen szövetséges csata-
rendekkel nyugaton, ahol elleneink közt áttörés előtt járt a gőg, a 
gúny, a dölyf, akihívó kérkedés. Ömlött felénk a támadónak önámító 
szóáradata, önmagát csaló hazugsága. Nem akarták megérteni a 
fölkínált béke szavát, megértik már áttört arcéleik roncsainak vér-
fagyasztó kiáltását. Megértik már : nem lehet megalázni a németet, 
nem lehet földarabolni a monarkiát, nem lehet rabigába hajtani 
szövetségeseinket. A bosszúvágy nem elégül ki, a rablókaland 
szégyenes véget ér, az irigység szövetsége széthull, nem oszt zsák-
mányt; a martalócból martalék lészen. Nem kellett egyességes béke, 
kell majd a béke kényszere ; nem kellett a megalkuvás, kell majd 
a megtorló béke, diadalunk békéje, amely a népek szövetségének 
békéje lesz. Vérnek bíborából születik e megváltó eszme és azután 
a vérnek folyama újból termékenyítő árrá változik, mint Mózes 
intésére a Nilus folyamának vizei. 

És akikre a próféták az örök béke igéretét hitvallásul bíz-
ták és messiási gondolatul, hálaadó lélekkol zengik a mai estnek 
ünnepén az Úr dicsőségét: 'xx-î rí irr,22n ici2> *pi2 dicsértessék, aki 
biztató, boldogító igéretét megőrzi, beváltja Izraelnek. 

Amen. 

* * 
* 

1 Ber. 12a. — 2 Példab. 16, 18. 19. 
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löiyc rn; xmiuD yar fT- Hét kegyes cselekvését a hit életének 
egyálltóhelyben szokás ellátni ősi időtől fogva. Kerevetre dűlve ültük 
meg hajdan a széder estéjét, ma is ültünkben, támaszkodva ismé-
telünk ősi leírást, dicsőítő éneket, jelképes szertartást. De már a 
mai est napszámoló áldásához fölkelünk ültőhelyünkből: a hét 
kegyes tett egyike van soron, amelyet eleink szokása egyállóhely-
ben fölegyenesedve rendel gyakorolni. 

I. aana ra-a A papok áldása. Nem leborulva, nem térdre 
hullva várjuk papjaink áldását, az ősz hajdankor szentélyének egyet-
len el nem mosódott nyomát. Sr r" ur rx tr-an nr Imígyen áldjátok 
meg az Izrael fiait: fölemelkedve, mint ahogy az oltár körüli szol-
gálatot teljesítitek, fölemelkedve osszátok a fölemelő áldást, föl-
emelkedve áhítatos érzületben fogadja az áldó szót az egybesereg-
lettek tömege. A második, amiért fölkelünk: 

II. SSnn rx'-p. A hállél hálaadó zsoltárait állva énekeljük. 
Fölegyenesedve énekelte az ősi szentéiben a peszach bárá-
nyát áldozó egybesereglett nép, így énekeljük minden ünnep regge-
lén, valahányszor hétköznapról ujholdra, ünnepre ébred a lomha 
lelkek alvó tábora. Ha vészsulyú napokról emlékezünk, ha uj vész 
telik le rólunk, ujjongva szólunk: r r *r ,mh n n adjatok hálát az 
Úrnak, mivel kegyelme vég nélkül való. Fölemel az Isten szeretete, 
hálás szívünk ég felé emelkedik, s az ünnep reggelén, ujjongva az 
új tavasz ébredésén, mikor a pacsirta bújja rejtekét s késő dér 
visszaesései után halott szinét a föld lerázza, hálaadó hallelujával 
köszönti ajkunk a minden jónak adóját, aki az utolsó nagy mér-
kőzésekben nyugat hadvítta helyein is győzelemre viszi fegyverünket. 

III. -E'tr r r p r A törvény kürtszavát állva hallatjuk, állva 
hallgatjuk. A világbíró gondviselés Ítéletét jelképzi a "E'ir: fölemelő 
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tudat, hogy a jog eltiprására nem elegendő fondor kormányok 
szövetkezése, elkábított népek vakbuzgó dühe. Isten ítéletének kürtje 
szólamul meg a jogtipró hatalmak vereségeiben. Hiába kényszerí-
tették ellenünk a semleges népeket; hiába rabolták el a semleges 
hajóteret; hiába tapodták lábbal a nemzetközi egyességeket; hiába 
esett az oceánontúli népek megmozdítása ellenünk: az életéért küzdő 
Középeurópa megvédi jogát és megsemmisíti támadóit. 

IV. zb'h rh'Zj A pálmaág lengetése. A győzelem pálmaága az 
össze nem roppanó bizalom, a talponálló remény jelképe. Elő fa 
ága volt mindenha élő hitünk jelképe, büszkén fölegyenesedve 
emeltük magasra. Élőfa ami jelképünk, nem holt karó, a fagyasztó 
világkerülés, az összeomló világ bánatos jelképe. 

V. mim rx-p A tóra olvasása. Görnyedetlenül, fölemelt fővel 
fölkelve helyünkről olvassuk az írást az egybesereglett gjűilekezet-
nek, őrálló figyelemmel hallgatjuk az igét, amelyet hívő reményünk 
dicsőítő szava kísér: r r r E yc: zh)y *rr) dicsérve Őt, aki ez igéjével 
örök életet plántált sokat lenézett, kínozott fajunkba. 

VI. rh:z s-pu És a púrim könyvecskéjét is állva olvassuk. 
Meg nem hajolva, össze nem dőlve tűrt Izrael. Az üldözöttek fajá-
ból, szívós fajából való volt, nem az üldözők libegő fajából: föl-
emelő tudattal hallja az üldözők pusztulását, üldözöttek, támadottak 
menekültét. Sok részünk volt őrlő fájdalomban, a sok hántástól 
fájékony lelkünk sűrűn vérzett — de az emlékezők sorába tartozánk, 
akik a múltnak sok csodás menekvését nem feledők és fölemelt 
fővel hallgattuk régmúlt idők viszontagságait és viszontagságaik 
elhárulását. 

VII. iiryn í t t e e Utolsónak, hetediknek maradt a mai est szer-
tartása : midőn lealkonyúl a nap s a csillagok feltűnnek, a mi nap-
jaink akkor kezdődnek: estétől estéig folyik nekünk a nap. S az 
ünnep másodnapjától számítjuk fölegyenesedve a hét hetet, amely 
a népnek születésétől a hitnek születéseig vezet. Aratás napjai vol-
tak az ősök földjén e napok, izgalmas munka drágapercű napjai. 
Aratás napjai idén e napok, a vérmező aratásának, négy iszonyú 
esztendő erőfeszítésének arató napjai. Ma nem napokat, ma órákat, 
perceket számolunk, várva a világ sorsának eldöltét óráról-órára, 
percről-percre. Minden gondolatunk velük van, fiainkkal s frigyes-
társainkkal, akik minden idők legrengetegebb bajvívását vívják, 
vívják csodás sikerrel, csodás erővel, csodás eredménnyel. Könnybe 
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lábbad szemünk izgalomtól, hálaadó buzgalomtól, repeső örömtől. 
Számoljuk mától fogva az ómer számítását. Várjuk, reméljük : mire 
betelik e héthetes számadás, meglakol az emberi nem történetének 
legiszonyúbb gazsága, meglakol az ármány, meglakol végleg, vissza-
hozhatatlanul. 

Amen. 

* * 

1 Sibbolé haleket nr. 198. — 2 Szifré I. 39. 



A R U H A . 

rrv::: prnp neix rcia nypn naStr w h e Összeborult az ég s a 
föld. Dicső köpeny feszült az égre, reá borult a Színai hegyére s 
a szemhatáron összeérő1. Ünneplő nap nekünk e mai ünnep napja, 
a leszálló ige ünneplése. A lélek ma földhöz kötő láncát letépi, az 
ég megnyilatkozását megérti. A föld rideg valóságát az égnek 
köntöse borítja. A föld porát az égnek csókja éri, a szemhatáron 
egybefoly, a hitben összeér az ég s a föld, a fönn s a lenn és 
fölhangzik a zsoltár zengő csendülése: a mennyek hiresztik az Úr 
dicsőségét, a mennybolt jelenti kezének a művét'2. A hitnek ragyogó 
ünnepe szólít tavaszvirágzatú, díszes oltár köré. Virág fakad a hit-
nek éltető eréből a lélek rétéin. 

Erdő mélyén csergedező, látatlan ér a hit. Táplál ez ér rög-
borító páfrányt, egetverő tölgyet, zsenge fűszálat, vénhedő cserfát: 
ifjú, ébrenő lelket, öregedő, szunnyadni induló keblet, hűlni indult, 
élemedett, lassúdó szívet. Mint a_ visszanéző költés hímes alkotása 
a multak elaszott tetemét, úgy tetézi, borítja eleven izommal a hit 
a tudás rideg vázát. A rideg való nyerseségére, lombtalan ágára 
sarjadó levél koszorús pompáját varázsolva ölti. 

Lombbá forr össze a levelek sokasága. Egységes a hívők 
összekapcsolódása. Nincs egészen egybevágó két levél a fán soha, 
de azért a gyakorlott szem mindegyik levélnek hovatartozását biz-
ton felismeri. Egyéni, mert érzésben élő, kebel mélyén kelő a hit, 
de az egy hívő törzsnek levele mind egy lombozattá borul össze. 
Alapvető eszme, szálló szívhagyomány köti össze árnyalatok s ala-
kúlatok sokaságát. 

A hitnek ragyogó ünnepe szólít tavaszvirágzatú, díszes oltár 
köré. Örök sóvárgás láza bántja a nemes kedélyt, az istenkereső 
örök sóvárgás láza, amelynek enyhadó üdülés az ünnep leszálló igéje. 
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A lét mélyére nem merül szemünk. Hiába tilódunk, hogy akármely 
ható erő lényegét elemezzük, megoldjuk, megértsük. A világ igazi 
valójának nincs megismerése, de megsejtettük léte gondolkodásunk-
ban költeménnyé szövődik, áhítatba ömlik, hitté tömörül. Az erő és 
hitbéli neve: az isteni akarat nem tárgya a tudó elemzésnek. 
Nem tárgya a tudásnak az isteni akarat, a mindenség érverése, a 
teremtés lélegzése, amely eleven életet tölt mindenekbe. Csillagrajzó 
éjszaka, déliverős delelés, a lombtalan erdő téli magánya, lomb-
sátoros csalitnak csalogánya mind őt hirdeti, hirdeti époly meg-
kapón, mint ahogy a mennyek hiresztik az Űr dicsőségét, a menny-
bolt jelenti kezének a művét. 

Kezének művét csodáljuk eleven kristályban, élőszerv sejtjé-
ben, lények bensejében, védő irhájában, rejlő szervében, borító 
felhámjában. Mert mezt borít a teremtő minden teremtett lényre. 
Semmi sem takarótlan semmi sem igazán pőre. Ajándék ruhája van 
mindennek, szőve rugalmas sejtszövetből, amire tarka sokféleségben 
borul világító színpompa, színvegyes hímpor, szirom ragyogása, 
csillogó pikkely, dacos páncél, durva kéreg, agancsnak, sörtének 
várfala, védősánca. Tollazat, gerezna borítja az állatot díszlő és 
védő ruházatúi, az ember pedig díszlő és védő mezzel toldja meg, 
amikor keveselli, amit néki a teremtő juttatott. Mert az Ur nj? rurc 
bőrköntössel borítá az embert, ctr,,2i:,, de ruházkodásra őt magát 
utalta3. 

Minő csodás szövetű a bőr, ez a testhez álló, le nem váltható 
öltöny! Fényes, ragyogó csodaszövet a felhám e rétege, elragadóan 
szép, amíg az ifjúság virághímzete játszadozik rajta és érdekkeltő, 
mikor elaggás idején az emberi szenvedés belűrovását rótta rá. 
Csodahárfáuí teremté a teremtő a bőrt, hogy az élet varázsujjai 
játszanak rajta, hogy az élet folyamásának egyik szerve legyen: 
borzong és bizsereg, sápad és pirul. Betegségnek, kórnak híradója, 
visszatérő éhségnek, erőnek előfutára. És életének csodái a hőész-
lelő megilletés, a becéző simogatás, az undorodó, a visszaborzadó 
érintés. Napnak, világosságnak, gyógyító víz ható erejének fel-
szívója ez a titokrejtőn célos, szépségitatta csodaköpeny. 

Az életrekelő csírában a velő s a bőrhám egy sejtből indul fejlésnek: 
szoros köze van a bőrnek a lelki élethez nagyon. Ezért társító követelés, 
erkölcsi parancs, sarkalatos erény a bőrnek szorgos ápolása. A val-
lás is védelmébe fogadta mindennémű tisztálkodással. Bensőnk leg-



bensejének válhatatlan része ez a legkülső szerv, a felhám: gon-
dozzuk rugalmasságát, üdeségét, fényét, ragyogását. Nem kendőzni 
kell porozó pamaccsal, festőző kenettel, faggyas írral, hanem ter-
mészetes fényét kell fokozni festő napsugárral, oldódó szappannal, 
ifjító hűs vízzel, enyhe légárammal. A kendőző hazugság csak 
útszéli, sekély kandiságot kelt föl, hivalkodása nem téveszti meg 
a nézőt; hiába rejti titkait, mert az ige szerint is : vajon válthatja-e 
a szerecsen bőrét, a párduc sűrű foltjait4? Az arc ragyogása leg-
megkapóbb, ha öntudatlan fénylik rajta ifjúság bája, erőnek telje, 
lángész méltósága. Mintahogy az írásból halljuk: és Mózes nem 
tudá, hogy orcájának bőre sugárossá vált5. Bőrrel borítá a teremtő 
az embert, nem tolazattal, gyapjúruhával; de ruházkodásra őt magát 
utalta. A régiek regéje : itrnS 'x:tr rny xS "xn nx rrapn x-ctrr 
ifiSiíTn Seu?) nem teremté fosztornak a teremtő az embert, hanem 
felhő borúját, ködnek fátylát köríté köréje6. De amint a köd oszlott, 
fölébredett a ruházat kívánsága. A mívelődésnek a ruházkodás 
vágya lett első rugója. Állat bőrére növény rostja, hernyó fonala 
következők, míg napjainkban a tudás és a találékonjrság együttes 
diadala a sejtjeire bontott anyagból kelő műszövet, a mesterséges 
selyem s gyapot és mellette a lombikban gyártódé, sok változatú, 
színe-nem-hagyó mesterséges festő-anyag. 

Es mégis — már-már minden elfogy, amit a ruházkodás meg-
kíván. Papír akar pótolni patyolatot, pamutot, posztót, prémet. 
Hálaadó érzés köszönt minden lehulló csepp esőt, mert fogytán a 
kenyér. Es fogytán a fonál s a bőr s akiknek még van kezében, 
szólnak *nj? ny irhát irháért! Valamije van, odaadja az ember 
életéért7, odadja most egy öltő sarúért, vargamunkáért, szövetért, 
szabásért, felülteni valóért. Elfogynak már, akik mondhatták: 
e-'?: urfecn Sex: ucnS a magunk kenyerét esszük, a magunk öltönyét 
öltjük8. Nagy már a veszedelem, mert már a közhatalom árszabása 
igyekszik gátat vetni néki, de a közérzés az, hogy rx; ícp: mj? tx i 
akkor leszen segítség, ha bőrünket már lehánták9. A fogyasztó 
mindenből kifogy: vagyonból, reményből, türelemből. Ki szól-
hatna ma, mint őseinkhez szólt Mózes a pusztai vándorlás végén : 
•¡""Sva rtnSi xS -rhzv ruházatod nem vedlett, nemrongyollott le rólad10! ? 

Könnyű volt eleinknek béke ölén tanítani: Sirx "jS'ncieS módod 
szerint egyél, traS rxn r;a fa m r módodon alul költs ruházódásra, 
•ntp rx-i na ;a írn módodon fölül költs szállásodra11: módfelett való 
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már minden követelés és tépelődve, aggódva, rettegve várjuk a jövőt. 
Erős hitre, bizalomra soha nem volt oly égető szükség mint 

a szívós életű vész ez utolsó hónapjaiban. Ezt a hívő bizalmat kelti 
bennünk, evvel biztat, erre serkent az ünnep, a hitnek ünnepe. 
A hitben összeborul az ég s a föld. Dicső köpeny feszült az égre, 
reáborult a Színai hegyére s a szemhatáron összeére! És az össze-
érő perémen át a föld gondjából a mennyek bizodalmába, a gond-
viselés oltalmába menekszünk. 

Amen. 

• * 
* 

1 Maarovith, első est és tóra olv. első nap. — 2 Zsolt. 19, 2. — 3 M. I. 3, 21. — 4 Jer. 
13, 23. — 5 M. II. 34, 29. — « T. Ber. U. 4, 24. Jób 38, 9. — 7 Jób 2, 4. — 8 Éz. 4, 1. — 
9 Jób 19, 26. — 10 M. V. 8, 4. — » Ber. r. 20 vége. 
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H A Z A S Z Á L L Ó K . 

-irft ÚDtre nx.'í'? Röpke néhány sóhaj szövődik össze rövid 
fohásszá az üldözött, rejtőzni kénytelen ifjú Dávidnak dallos ajakán1. 
Hitünk szülemlésének e most lepergő ünnepén ajkunkra száll e hő 
fohásznak egy-egy sóhaja. A Dávid éneke akkor sziilemlett crr-cn m c n 
ffEPH mikor elárulták őt azok, akiknek minden szava hamis, 
hazug és hitszegő2! Hazugságok soha nem sejtett világszövevényé-
vel indították meg ellenünk a háborút azok, önnön szavukat akik 
meghamisították, népeiket akik félrevezették, a közhírhintő sajtót 
akik hazugsággal telíték, a föld kerekségét akik költött, koholt 
hírekkel körülkürtölték. 

Es az ember fiának soha nem látott kavarodása kelt a hazug-
ság kavargó katlanából. Egy világgal állítottak szembe bennünket, 
egy világgal állunk szemben ma is, pedig tetemes részével már 
végzett fegyverünk és a második ellennel is megkötők immár a békét. 

Múlttá hamar avul ez izgalmas időkben a surranó jelen. 
A délkeleti támadót megfékezők, békét köténk. De ne feledjük a 
közelmultat, a hitszegő, a meglepő támadást. Mikor megindult várat-
lan-véresen, ne feledjük, hogy szállott akkor köblünkből a zsoltár 
kezdő sóhaja: 

Istenem óvj meg örök nevedér', 
Óvj, szabadíts meg, a vész ha elér! 
Isteni torló ítéletedet 
Tartsd meg az ellenek árja felett. 
Halld örök Isten e szózatomat, 
Szám szavait kegyeidbe fogadd ! 
Durva erőszak erős hada dúl — 
Nem jut eszükbe az Isten, az Úr ! 

CJHT3 Tudva, hogy hitszegés e támadásuk, kegyetlenül támad-
tak életünkre, nem jutott eszükbe az Úr feddő szava: átkozott, aki 
orozva gyilkolja le felét4. 
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A szerteriadt nép rémült zavara, álmatlan éjszakák rémlátásai, 
az elhurcoltak kínjai, a bujdosóknak könnyei, — múlttá avult hamar 
mindez a minapi rémes jelen. Nehéz napok voltak Erdély elözön-
lésének komor napjai. Gonddal terhes órák, töprengő aggalom 
nehéz órái, de a zsoltár sóhaja vígasztalt: hogy íme Isten a segé-
lyem, Uram lelkemnek támasza! Lenézőimre visszaszáll a baj : hű-
voltodért mindannyiát letiprod. Szólott a lenéző ellenség : rnp xh\ untrx 
látom, lenézem, mert távol földön küzd5, határa védtelen. Reánk 
tört galádul, de a zsoltár igéje teljesedék rajta : 

Vesznie kell jogom elleninek 
Önbüneikben az Úr veri meg! 

Múlttá avult immár ez a gond is. Keleten, délkeleten elült a vész : 
lm szabadon mutatom be Neked 
Hálaadómat, imádva neved. 
Mert kegyes Ő s kegye megszabadít, 
Már ma lenézem e vert hadat itt. 

itrc: "rxi t i c i Az ellenségen legeltetem szemem. Engesztel-
hetetlen, szemfátyolozó, szenvedelmes gyűlölet izgatta őket, keltette 
földéhes rabló vágyaikat. Hiába igyekeztünk békés szomszédságra: 

Mert régi viszály ez : faj vivja faj ellen. 
Örökölt ádáz harc, kiegyenlithetlen, 
Száz ivadék jő-megy, löki egymást sírba, 
E küzdelem átka van róla megírva6. 

Versengés viszketege, verekedés vágya, vad vakmerősége hozta 
hozzánk harcba őket. Délibábban úsztak, csalfa vizű árban. Szivár-
vány után eredtek. Es immár visszaadja a ravasz kalmár zsugorgó 
alkuja, amit tőlünk harácsolt. Tűrni kénytelen megszálló hadainkat 
s ellátni őket, a magyar föld határcsíkja pedig kibővül, Kárpát 
túlsó lankáira átszélesül, századok óta első háborús szerzeményeül 
a szent koronának. 

Enyhe kézzel bánt a győző a leverttel. Bősz harag helyébe 
bölcs mérséklet lépett, érett ész uralma a szenvedelem nyomába, 
hideg megfontolás a hevedelem helyébe. Szűnik a vadság, a háború 
e velejárója, velejárója akkor is, ha a pallérozott népek eleje ront egy-
másra vérengző indulattal. Enyhe kézzel bántak egyetértő hatalmaink a 
levert támadóval. Nem a balkáni fajok koncon összevesző, koncért 
üvöltő békéjét kötöttük, amilyen néhány éve ugyanott, odalenn 
kötődött, hanem a józan megfontolás jövőalapozó békéjét. Es messze-
váltó hangon hirdeti az emberies érzés győzelmét e békének 
az a kikötése, amely havasalföldi véreink hazátlanságát törli el. 
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Ha a győző középhatalmak a békének végrehajtásában oly 
nemes gondosságot tanúsítanak, aminő nemes gondolkodással köve-
telték a hazátlanság eltörlését, akkor végre-valahára véreink végtelen 
gyötrelme odalent is véget ér. Megszabadulnak a nyűgző lefékezés 
kínjától, életerő, elevenség fakad e százezres tömeg lelkéből, amely 
a középhatalmak rendületlen egyességében megváltásának biztosíté-
kát látja. 

És a békekötés nyomán akik odalenn szenvedtek, elhurcoltaink 
is felszabadulnak. Visszafelé hömpölyög az áramlás, amint meg-
indult immár távol északról, Ázsiából is. 

A próféta mai igéje teljesül: nctfl cm TJX haragban irgalomra 
emlékezel. Oromfalát a gálád házának ledöntéd, fölfedted alapjait 
fenékig7. Irgalmad felénk fordult, hazatérnek foglyaink. A rémes 
északi ellennek pedig oromfalát ledöntéd, fölfedted egységet hazudó 
lomha tömegének össze nem tartó alapjait, széthúzó alkatrészeit.. 

Hazaszállnak, visszaszállinkóznak messze földről elhurcoltaink. 
A csatákjárta határon visszaszöknek, visszatérnek: jön a sebhelyes 
sok jó vitéz, jön aki tűzlehelő ágyútól torz béna lett, jön akit a 
számkivetés törődése, nyomora megviselt. Hazafelé szállnak haza-
hívó szóra a hazahívő népek. Megelégelték a sanyarúságot, mezít-
lenséget, vergődést, egyedülséget, számkivetés böjtjét, panaszos 
kenyerét. Sokáig várta sok beteg szív a harcból vissza kedvesét. 
Mindennap éledt, minden este kihalt szívében a remény. Most 
közéig a viszontlátás órája. 

Hazahívja, visszavárja, köszönti őket tér mező, szorongó város, 
délibábos róna, egetverő bérc, pázsitmezű völgy, virágos rét, kalász-
tengerű Alföld. Fogadja őket enyhe otthon, hitves karja, gyermek csókja, 
szülő örömkönnye, testvér ölelése. Hazaszállott vágyuk ínséges 
idegen keletről, ha nyugat felé úszott nap fényszóró korongja, rajzó 
bárányfelhő foszladozó nyája, viharszülő fölleg búsló komorsága. 

S felhangzik eléjük üdvözlő örömmel: xcn "pc áldott mind-
egyitek, fáradt hazaszállók, akik el voltatok temetve rideg idegen-
ben, elevenen elföldelve távol világtájban, földrészek ismeretlen 
messzeségében. Föltámadás számba mégyen a ti hazatéréstek ; hosszú 
távollét után, hogy meglátunk, ősök rendelkezését megértjük, akik 
ilyenkor megindultan szóltak és hálával telten : crcn rrrc p c dicsér-
tessék, aki életre kelti a holtakat! Dicsértessék a zsoltár kezdő s 
a prófétai ige mai berekesztő szavával: imj,;:cTijtjeS aki hozsannát 
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adott énekelnünk újból a sűrű sírás és gyötrő gyász után, feled-
nünk adta a multak szenvedéseit a viszontlátás boldog örömében. 

És akik haza nem térnek többé, mint az írás ma olvassuk 
könyvében a bájló Rútnak férje, a bánatos Noémi fiai, akiket sír borít, 
hazának enyhe hantja, idegen föld súlyos göröngye, azokat ott keresi 
bánatos kegyeletünk, ahol az öröklétben zengik a halálból új életet 
keltő örök irgalmat avm rrna 7.". 

A.men. 

* 

1 Zsolt. 54. — 2 Szóta 48b. — 3 Targum. — 4 M. Tillim 54, 3. M. V. 27, 24. — 5 Rasf. 
—« Araiig László I. 174. — 7 Hab. 3, 2. 13. 
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H A D I K Ö L C S Ö N VIII. 

Nyolc alkalommal ötlik szemünkbe, jobbára a Bíleámról szóló mai 
szakasz során, az írás most olvassuk könyvében ez a szó : nfijn 
mostant immár! 

Első alkalom: Cr px nirr w e : 'yi mostant immár elepedett lel-
künk. Semmink sincs, csak a mannára vethetjük szemünket1. Puszta-
járó ősök méltatlankodó panasza. Mannát hullat az ég nekik, mégis 
ínségről szól kitörő keserűségük. Hogy ne törne ki a panasz mi 
belőlünk, az egész sínlő emberi fajból, a fojtó szorultság, sanyarú 
nélkülözés, halmozódó baj és nyomasztó gondnak ebben a gyászos 
idejében ? Aratni készül a kasza. Aratás előtt gondunk: lesz-e 
aratás? Aratás után: jut-e az aratásból? Kinek jut belőle? Meg-
értik-e végre-valahára támadóink népei a tömegirtó gyűlölség iszonyú 
következéseit, megértik-e a végveszélyt, amely győzőt, levertet egy-
aránt fenyeget? Mert a népeknek kell már szót érteniük egymással. 
Ellenségeink vezetői siketek, szót nem értenek. Talán nem is sike-
tek már a német győzelmek után : talán nem is siketek, csak némák. 
A krimi háború során mondotta az orosz kancellár, mikor fölhív-
ták, kínálja föl a békét: Oroszország nem siket, csak néma! De ma 
a nép már se siket, se néma! 

Jeruzsálemet ostromolta Assúr hadvezére. Az ország nagyjai-
val tárgyalt megadásos békéről. Es szólának az ország nagyjai: 
beszélj velünk arameus nyelven, hiszen megértjük, de ne beszélj 
hozzánk héberül a falon veszteglő népünk hallatára ! Felele a vezér: 
vajon uradhoz vagy hozzád küldött-e királyom, hogy e szavakat 
elmondjam, nem-e a falon végínségben veszteglő eme néphez2? 

Párizs szorongó népéhez szól már a távolból odairányított pusz-
tító löveg. Talán megérti már a nép a közvetlen izenetet? Talán 
hiába hazudoznak neki ezentúl területnevolő győzelemről, bosszú-
nak ittasító mámoráról ? 
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II. "7 re x: bír t Mostant immár növelŐdjék nagyra, oh Uram, 
«rönk3 a befejező küzdelem nehéz tusáiban, hogy a tavalyi nagy 
megtorló áttörés után teljesüljön az ige: o r r : et" verjük, zúzzuk 
őket hátrább, hee t x t e ütés után ütést mérjünk reájuk4, míg 
támogatóikkal ki nem merülnek. 

III. Mert hogyan támadt a háború ? A sajtó hamis prófétáit, 
fizetett Bíleámjait hívta föl Anglia: rrrn e>t nx mx xj reV'jn mostant 
immár átkozd meg nékem ezt a népet, mert erősebb lett nálamnál: 
talán erőt vehetek rajta. Hiszen tudom, akit te megáldasz, meg van 
áldva, akit te megátkozasz, átkozott leszen5. A bérelt sajtó medré-
ben megindult a hazugság folyama. A bérelt sajtó útján békóba 
verte Anglia a földgömb közvélekedését. Es békóba akarja verni a 
föld kerekségét, hogy egyedárúságát mindenre kiterjessze. Egymás 
ellen lovalta a népeket. A véres baj vívásban, azt hivé, azé a bér, 
aki mint bajbíró tétlen nézi a küzdelmet. De belesodródott a küz-
delembe jómaga is : pénzen vette a háborút, de vérrel fizet érte. 

A háború termő talaja a francia gyűlölség, építő anyaga 
ellenségeink terjeszkedő vágya, de tervszülője Anglia fondorlata. 

u i 2 0 x t c isty Erősebb nálamnál! Erősödött a német. Az üllő kala-
páccsá változott. De ha azzá vált, a régi kalapáccsal mérkőznie 
kell. Ez a mérkőzés a világháború. 

IV. Szólott Ed várd : rbbr, crx n: t e x: lEtr t mostant immár 
maradjatok ti is itt éjnek sötétére6. A titkos tanács titkos egyez-
ményeire gyűjté össze az idegen földek küldötteit. Éj sötétében 
titkos egyességek kötései létesültek, világfölosztó titkos egyességek. 
Népsorsot intéző írások a népek tudtán kívül íródtak. Irta vagy 
íratta Anglia, amely ma is a kalózhajók és a rablólovagok hagyo-
mányaiban él. De rajtaveszett, mert a titkos írások harcmezőre 
kényszerítették. A szabad fegyverviselés helyébe nála is a kény-
szersorozás lépett, a nyereséges kalmárszervezet helyébe a teljes 
hadosítá^. A világ leggazdagabb népének vagyona elégtelennek 
bizonyult. A kölcsönkeresés nem volt kenyere : megtanult már köl-
csönt keresni tengeren túl. A tenger ura volt — kalmárainak gálya-
rajait megtizedeltük. Élelmessége megtört, élelme megcsappant és 
elnyomott alattvalói közt terjed az elégületlen keserűség, a lelkek 
lázongása. 

V. b riEnrx ex t Várjuk türelmetlenül mikor szól már ; 
mostant immár, ha rossznak látod, hazatérek, magambaszállok7-
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Mikor száll magába az istentelen gyűlölet, meddig akarja még szórni 
szörnyű átkait ? Mióta az orosz bomlás, a román romlás elkövet-
kezett, elkövetkezett az ő omlása is: vtö' pxr ti; talapzata folyóvá 
ömlék szét8. Nem marad reménye csak egy: az óceánontúli atyafiak 
hatalma, ahol a nagyzás kórjába esett iskolamesternek az únió 
viiágbírása egyértelmű a jog és szabadság uralmával. Ennek védel-
mére ruháztatott magára cézári teljhatalmat. Mert nagy válságok 
idején a népakaratot fölszívja a zsarnoki egyénnek egyéni akarása; 
elsikkaszt minden jogot, szabadságot, alkotmány biztosítékot. Az únió 
benne korlátlan urat vallott, mert korlátlan urává tolta föl magát. 
Béke elnökének választották, háború kényurává vedlett. A népural-
mat odaát épúgy felváltotta a császárkodás, mint Angliában. 

Hiába szerkesztik össze az únió háborús gépezetét: Európá-
ban nem lesz az övé a döntő szó. Az óvilág egytest, nem lehet 
tengerről lebírni. Partjain megtörik a hullámverés hatalma, de az 
únió partjain fenyegeti a hajójárást szövetségesünk csodás, győzős 
hadiszere, a vízálló, távol vizeken járó merüljhajó. 

VI. xE cpsrn n:x~; c e uiej ijhjb> n j n n v b c v a Gonosz hírt hallottak 
az únió lakói; megrettentek : a tengeren van a gond ! Nem nyug-
hatnak9. Megcsappan a gőzösök száma, megszűkül a vitorlások 
teherhordó tere. Nem kívánkoznak majd az óceánon át milliós sere-
gek, milliós seregek kényes kenyerével, számtalan szerszámával, 
súlyos fegyverzetével. Közéig az idő, mikor jelszavuk a hatodik 
ige lesz : qmpo bx pS rrs 'jn mostant már siess hazádba vissza10! 

VII. Béke mozgalmai fodrozzák már Páris közvéleményét. 
Siessen a békével, ne higyje, hogy van még ráérő ideje, mert már-
már a hetedik alkalom gyászos szava hangzik tet 'te ím 'jn mos-
tant immár öljetek meg minden fiút a kisdedek között11. Félig 
gyermekeket dobnak a háború molochjának izzó karjaiba, odadobja 
útolsó ifjait a vérefogyott Franciaország. Elvérzik reményölő vere-
ségek során. Feledésbe mennek erényei és vétkei, büszkeségei és 
tagadni valói. Előhalott lesz ez a dicső múltú nép, akár a tunya 
spanyol, akár a szunnyatag portugál. 

A francia, ez a sajnálatraméltó, félrevezetett, félszeg történeti 
felfogású nemes nemzet, útolsó történeti játszmáját elszántan játsza, 
de megtévedt a játékos pártállás megválasztásában. 

Katonái elhaltak, aranya London pincéibe szorult, közgazda-
sága megromlott, sok vidéke elpusztult, minden reménye szétfoszlott. 
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Végleg elfogyott már reménylő kedve is. Következik az irtózatos 
csalódás, a megrázó ébredés ! A győzelem meggyőződését már csak 
a gyűlölet gyökere táplálja. A nyugodt angol befonta a nyughatat-
lan franciát és vérét vetette a némettel. Nem volt nehéz befonni, 
hisz a francia a merev elméletek és a gyermeteg képletek lobbané-
kony népe! Ideje már, hogy a bosszú vakszerelme látóvá legyen és 
a végenyészet örvénylő szélétől visszatántorodva, a béke jobbját 
nyújtsa a harcba kényszerített ellenfélnek. 

VIII. 3cp pin -;:n t Mostant pediglen — ime népem mellé 
állok12, az utolsó mai ige. Nyolc áldozó asztalról n::nér nrctr13 szól 
a jövő szentélyének rajza: nyolcadszor sorakozunk a belső arcél 
toborzó zászlaja alá, hogy teljesítsük az írás intelmét : nyctr*? pSn p 
nnccó 051 add meg részét a hetediknek, de add meg a nyolcadik-
nak is14. N}7olc címmel illette az ősök gazdag nyelve a nyomort15: 
a köznyomor nyolcadik hívó szava a nyolcadik címletet kínálja, 
talán utolsónak, talán béke kölesönének címletéül. Mostan immár 
álljunk népünk mellé. Teljesedjék a próféta mai igéje : -pu by p 1 cin 
kerekedjék fölül kezed elleneiden16! 

Hadseregünk győzelmes küzdelmével a világközösség hidait 
veri, világ-közösség békéjét, amelyben a háborút legyőzzük, hogy 
•sebhelyei nem vérzenek többé, hogy izgalmait és fájdalmait felejtve 
az ember újból kezet tudjon nyújtani ahelyett, hogy ökölbe fogná, 
ahelyett, hogy fegyverét markolná. Világközösség békéjét teremt-
jük, amelyben itthon is teljesül - r c: cvx nor hogy a testvérek 
egyetértésben laknak együtt17. 

Amen. 

* * 

* 

• 1 M. IV. 11, 6. — 2 Kir. II. 18, 26. — 3 M. IV. 14, 17. — 4 U. o. 45 és Rasi e helyhez. 
— 3 U. o. 22, 6. — « ü . o. 22, 19. — 7 U. o. 22, 34. — 8 Jób 22, 16. — 9 Jer. 49, 23. — 49 M. 
IV. 24, 11. — 11 U. o. 31, 17. — 12 U. o. 24, 14. - 43 Ezek. 40. 41. — 44 Koh.. 11, 2. — 43 Vaj. 
i . 34, 6. — 43 Midia 5, 8. — 47 Zsolt. 134. 1. 



I T T H O N . 

Várandósak, reménnyel teljesek valánk. Amit világra szültünk 
— semmiség, mert szabadulása nem lőn e földnek . . . Éledjenek 
meg halottaid, holttetemek támadjanak föl. Serkenjetek föl s ujjong-
jatok pornak lakói, mert derengés harmatja a te harmatod s a föld 
újra szüli az árnyakat. Eredj népem, menj kamaráidba, rekeszd el 
mögötted az ajtót: rejtőzzél ideig-óráig, míg elmúlik a haragvás1. 

Csalódással, keserű csalódással fejeztük be a háborút. Váran-
dósak valánk, reménnyel teljesek, vajlódtunk, de amit világra szül-
tünk — semmiség, mert nem lőn szabadulása a földnek idegen 
támadóktól. A vae vietis éles kiáltása dermeszti meg ereinkben a vért. 

Hazatértetek, sokat szenvedett fiaink ! Keblünkre ölelünk, köszön-
tünk. Nem rajtatok múlt, hogy vitézi harcotok meddő maradt, hogy 
szívós kitartástok hiába esett, hogy szörnyű szenvedéstek a győzel-
met nem váltotta ki. Itthon vagytok. Örömmel köszöntünk és bánatos 
lélekkel emlékezünk meg azokról, akik idegenben elvesztek, ki 
harctéren, ki fogság nyomorában, akik elvesztek céltalan, ered-
ménytelen, jutalmatlan a trónért, amely összeomlott, az államhal-
mazatért, amely széthullott. Akik hazatértetok és itthon megtaláltá-
tok a régi otthont, boldogok vagytok. De akiknek otthonát sokévi 
szervezett izgatás hatásaul elpusztította a tömeg, akik földönfutókká 
lőttek itthon, míg a földet védték messze idegenben, azok örülnek, 
hogy nem teljesül az elvérzetteken az ige: éledjenek meg halottaid, 
a holttetemek támadjanak föl. Serkenjenek föl a pornak lakói. Óh 
ne szülje újra a föld az árnyakat, ne lássák otthonuk pusztulását, 
garázda tömegek fosztogatását! 

Önmagának ura lett a nép. Hatalmas lépéssel eszményi tökélyű 
kormányformát kíván alkotni, amelyben az írás igéje teljesül : teszem 
felsőbbségedül a békét és kormányodul az igazságot2. 



Ne legyen a fejedelmek alkonya a fejetlenség hajnala ! Ami 
kevés a magyarlakta földből megmarad, azon megértő lélekkel,, 
békés indulattal dolgozzunk a béke felsőbbségének, az igazság kor-
mányának felépítésén. A népuralom ne váljék rémuralommá ! Akik 
ellenünk izgattak a nép körében és a hadsereg kebelében, ma már 
nem urai az országnak, bár izgatásaik utóhatása fosztogató véreng-
zésben nyilvánul ma is. Méltán szólhatunk hozzájuk az Ősapának 
ma halljuk szavával: megháborítottatok engem, útálattá tettetek e 
földnek lakói előtt, holott csekély számmal vagyok s ha ellenem 
felgyűlnek, eltörölnek engem házam népével egyben3. 

A fejedelmek alkonya legyen a népjólétnek hajnala, amelynek 
derengése világosság ígérete mindenfelé. Hadd szólhassunk már a 
múltból kisértő hazajárókhoz : bocsáss már, hisz fölkelt a népek 
hajnala4! A régi hatalom elernyedt, az új még nem kapott erőre 
és a közbekelő fejetlenségben megrohanják a védtelen kisebbsége-
ket. Négyévi lázító sajtóhadjárat gyümölcse menekülteink nyomora. 
Bántatlan lázított ellenünk azoknak sajtója, akik most lázasan igye-
keznek az új világrend oltalmába. Lezajlóban vannak már a fosz-
togató zendülések, elmúlóban van ez az egész vésszel terhes kor-
szak, de végvonaglása új fejezetet írt a zsidó szenvedés panaszos 
könyvébe . . . E panaszos látványtól felétek fordul szemünk, akikre 
büszkén tekintünk mint vitéz fiainkra. Sikertelen, meddő volt nehéz 
kiizdéstek, de nem titeket vert le az ellen, hanem maga az iker-
álladalom hullott szét, amelyért síkra szállottatok. Hazatérve a béke 
újjászülető országának szolgálatába állotok. Nem akarjuk kihívó 
modorral táplálni az izgatást, figyeljük alapigénket: eredj népem, 
menj a te kamaráidba, rekeszd el mögötted az ajtót. Rejtezzél ideig-
óráig, amíg elmúlik a haragvás. 

Ötven király uralkodott hazánkban, az ötvenegyedik most 
vált meg ifjan a tróntól. Levált sajnos a címerről a puszta emlékké 
vált korona, ez a szent ereklye. Kihull sajnos a címerből két folyó 
pólyája, ki az apostoli jelvény, ki a bérces felvidék jelezője, a 
hármas halom. Elmerül a múlt . . . Uralkodóinak hosszú sorából 
kiválik három jótevőnk, akiknek emlékezetét a feledésnek nem ad-
juk át: Kálmán király, aki a vakbuzgó zarándoklók ellen megoltal-
mazott, II. József, aki az iskolákba bebocsátott és jó öreg királyunk, 
aki a polgárok sorába fogadott. 

Az új Magyarországban mi leszünk a megmaradó egyetlen 
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idegen vér: hűségünket, ragaszkodásunkat fölajánljuk a megfogyott 
hazának. Megfogy az ország, de megtisztul széthúzó elemektől, 
idegen fajoktól, őszintébben fogja elismerni fiainak munkáját, ragasz-
kodását, mint a régiek vállveregető leereszkedése. Nem lőn szaba-
dulása idegen támadótól e földnek, legyen szabadulása benső ön-
kénytől. E mai forrongásból a benső béke születését várjuk. Mert 
mi a béke ? A jog uralma az erőszak helyett. A jog uralmának 
messiási idejét várjuk, reméljük : a végtelen sok nyomor és lelki 
kín után gyógyító balzsamul, isteni áldásul kérjük. 

Amen. 

1 Éz. 26, 18-21. — 2 u . o. 60, 17. — 3 M. I. 34, 30. — 4 U. o. 32, 27. 



G Y Á S Z . 

És lészen azon napon, szól az Úr, lenyugatom délben a napot 
-és elsötétítem a földet verőfény idején és ünneplésteket siralomra 
fordítom és minden éneklésteket gyászdalra váltom és minden de-
rékre gyászköntöst öltetek és minden koponyára kopaszságot és 
teszem olyanná, mint az egyetlen szülöttért való gyászt, végét 
keserűséges nappá1. 

Minden éneklésünk gyászdalra vált! Ünnepi mámor helyett 
gyász komorságát hozta a békétlen béke híre. Mint e héten az 
egyptomi csapások utolsója alkalmával olvassuk : nagy jajveszékelés 
tölté be az országot, mert nincsen ház, amelyben halott ne volna'2: 
az elvérzett, az elalélt ország ott van minden házban. A győzők 
gőgje beteljesítő rajta az igét nrÉcsn rx y-px jnp3 széttépem ezt az 
álladalmat! Csorba, csonka, megnyirbált a határ. Nem békeszerző-
dés ez, hanem halálos ítélet. Sorvadásra kárhoztatott, a gazdaság 
ősforrásaitól megfosztott, lefegyverzett, nyomorúságos, hűbéres terü-
letfoszlány maradt meg e gazdag országból. Végveszélybe sodorta 
külső háború, belső dúlongás, gyűlölet szétmállasztó hatása, a jog-
rend pilléreinek összedőlte, visszavonás és durra irigység szította 
hajmeresztő embervadászat. Vajon a közös gyászban megértik-e 
egymást a bennrekedtek, vagy tovább dúl-e a lelketlen polgárháború ? 

A régi Magyarország türelmessége Deák Ferenc nyomain 
naggyá, hatalmassá, virágzóvá tette ezt a földet: nagy volt, a 
nagyok országa volt: emelkedett tekintélyben, vagyonban, lélek-
számban, művelődésben, tudásban. A későszülöttek kicsiny országát 
is csak a türelmesség teheti ujjászületővé, emelkedővé, visszaszerző 
erejűvé. Legyen a belső béke becsületes, igaz, őszinte béke. Elég 
ha a külső béke álnok, csalfa, kikényszerített és bitor. 

A világbéke lidércfényét rezegtették a vérző világ éjjelében. 



•298 

De a világbékének lidércéből a népszövetségnek merész kendőzé-
séből a győzők hatalmi mámorának erőszakossága fakadt. Halálos 
ítélet, nem éltető béke az a szomorú írás, amelyben teljesedik az 
írás gyászprófétájának szava: DiStn pxi crítr icxS nSpj by 'cy -ctr rx i x b v t 

népem romlását csak úgy könnyedén gyógyítják, szólván: békesség 
békesség, de ugyan nem lón békesség4! 

A békületlen béke, a szégyennek pírját, a gyásznak feketesé-
gét kiváltó béke nem békesség, nem oly béke, amelyről elmondhat-
nók: cirír "¡Sc; ctnn5 a békét teszi határodul, mert égető vonal az új 
határvonal, lélegzetfojtó, szorongató kötés. Vérfagyasztó pontozatait 
ha olvassuk, megértjük a zsoltáros király imádságát: ne bízzál 
engem ellenségeim kényére6! Fájdalmasan teljesült e szerencsétlen 
földön a gyász prófétájának halottuk igéje : és ünneplésteket siralomra 
fordítom és minden éneklésteket gyászdalra váltom és minden 
derékre gyászköntöst öltetek s teszem olyanná, mint az egyetlen 
szülöttért való gyászt és végét keserűséges nappá. E keserűséges 
napon minden házon ott lebeg az elalélt ország kísértetes árnya, 
az Isten házára is leereszkedik és felhangzik az ősök mélabús 
éneke : fis "^xi 

Amen. 

* * 
* 

1 Ámosz 8, 9. 10. — 2 M. II. 12, 30. — 3 K. 1. 11, 11. — 4 Jer. 6, 14. 8, 11. — 3 Zsolt-
147, 14. — 3 ü . o. 27, 12. 



A T Ö R T É N E L E M . 

Országotok pusztaságra jutott; városaitok tűzzel megétettek; 
földeteket szemetek láttára idegenek emésztik: elpusztíttaték úgy, 
mintahogy szoktak a messzünnen való idegenek pusztaságot tenni. 
És maradott egyedül Sión leánya, mint a megszedett szőlőben való 
kunyhó, mint az ugorkásban való góré, mint a megszállott város1, 
így szólt hozzánk megrendítőn, találó, tükröző leírásával a köz-
nyomornak a gyász iménti szombatján a próféta: cj?cr Pntr csekély 
maradékul maradt a mindent letarló ellenséges aratásban szülőváro-
sunk és aggódva gondolunk a megszállók nyújtotta védelem közelgő 
megszűntére. * 

Soha a nagy gyásznapon úgy meg nem rendített' a siralmak 
panasza mint idén, itt, a menekülők e hemzsegő szigetén, soha úgy 
nem nyilait szívünkbe a sirám panasza: betöltött Isten keservekkel, 
megiitasított ürömmel2. 

És késik a vigasz. Pedig ím köszönt ma bennünket a vigasz 
lángszavú prófétája : vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, szól az 
Úr, a ti Istenetek3. Mivel vigasztaljalak én szenvedő népem ? Késik 
a vigasz, bár vigaszos fordulatra ébredtünk e héten, bár el oszlott 
a fojtó köd, amely megülte a mi kicsiny, összezsugorodott világunkat. 

Vér és vagyontékozló vétkes kísérlettel, átmenet nélkül rán-
tották bele a fővárost s a vidéket a merő egyénességből a merő 
társítás vészes szélsőségeibe, rombolásaiba, a tömeguralom őrjöngő 
zsarnokságába. 

A tömeg, én édes Véreim és Atyámfiai, a tömeg sohasem 
bölcs. Az eszmék és szenvedélyek áramlata ellen nincsen mentes-
sége. És azért a tömeg zsarnoksága rémesebb és végzetesebb az 
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egyes zsarnokságánál, vadabb és vérmesebb, vészesebb és véreng-
zőbb, veszettebb és vétkesebb. 

De úgy látszik: megtört a büszke önhit, megmeddült a pokol 
öle, kialudt a tűzhányó örvény méhe. Pusztulás, romlás járt kitörése 
nyomában. Izzó lávája idáig ömlött kettőshatárunkig. Nyaldosta a 
tűzár megmenekült szigetföldünket. Elvágott a fővárostól, mint an-
nak idején a vízár elvágott bennünket tőle. 

Késik a vigasz, bár hallik már szava. A tűzhányó moraj-
lása lecsendesült, elült. Híre jár, talán kószahíre, hogy a hóhérok 
végeznek önmagukkal. Késik a vigasz: nem tűnt még föl az, aki 
vállal magasabb mindeneknél, mint az írás Saulja, aki egyesíteni 
tudná a széthúzó erőket, lefegyverezni a versenyző törtetőket. Es 
mégis érezzük, reméljük, közéig az idő, amikor újból felhangzik az 
ősi, hálaadó imádság : ffieitp^ "oatr *pis dicsértessék, aki egész 
teremtését a fenntartó elemekre bízta4. 

Ebben a birodalmakat teremtő és birodalmakat temető áradás-
ban várjuk az árvízi hajóst, akinek irányítása megmenti a hullám-
rengéssel küzdő sajkát. Nem kél az árvízi hajós azok soraiból, akik 
a gyűlölködést esztendők sajtómunkájával felszították, akik felszí-
tottak öröklött vagy most gyújtott szenvedélyeket s akik eme sár-
kányfogvetemény dús aratását hatalomszervező, hatalomszerző mun-
kára használják, akik e nagy, újatsziilő időkben tij gondolat helyett 
a régi gyűlölség korátmúlt jelszavával indulnak útnak. 

Teremtő gondolatuk kimerül abban, hogy minket odaállíta-
nak pní? x t e c e céltáblául mérgezett nyilaik elé5. Nem a béke kohó-
jában akarnak a köz javáért munkálkodni, hanem azt a világot 
akarják feltámasztani, amikor az egyik osztály üllő volt, a másik 
pőröly, amikor az egyik, az alsó réteg, élt a hazáért, a másik, a felső, 
élt a hazából, holott mindnyájan a közért vagyunk és a köznek javáért. 

A történelem irányító eszméi nem a visszakozás eszméi, nem 
a kiváltságosok szenvelgései, kedvtelései, álmodozásai. Rémes ért-
hetőséggel szól hozzájuk a történelem. Tanúi voltak, hogyan telje-
sült a vigasz prófétájának ma halljuk igéje: pxÉ curn fnun aki a 
fejedelmeket semmivé teszi, a föld bíráit hiábavalósággá tette, 
mintha nem is plántáltattak, mintha nem is ültettettek volna, mintha 
törzsökük meg sem gyökerezett volna a földben. Reájuk fuvall, 
megszáradnak s a forgószél elragadja őket, mint a pozdorját6. 
Elragadja mint a pozdorját az itt lebzselő, tolakvó törtetőket. Szülő-





M A D Á C H . 

mxS ixet: 'T Hét prófétát sorol fel a régi tanítás, akik 
a világ népeihez fordultak szavukkal1. Bíleám a jós és apja Beór 
elsők e sorban. Ősidők élő alakja a kettő. A többiek, öten, költői 
képzelet szülöttei, Jób könyvének, az írás megrendítő drámai köl-
teményének szereplő személyei. Költött alak ez az öt látó, de ép 
ezért örök typus. A költő lelki fejlését jelképezi nevében vagy 
származtató jelzőjében Jób és négy vitázó fele. 

A mi ősidőnk prófétái költők voltak, az embernek prófétái 
a költők: eszmék meglátói, hirdetői, elevenítői. 

A szentírás költésén fejlék és érlelődék Madách látói lelke. 
Jób könyve volt szárnyaló képzeletének szárnybontója, alkotásának 
indítója. A szentírásból merítette nem egy kisebb törlejtésének anyagát, 
Jób könyvéből egyedül túlélő szerzeményének keretét. Megénekelte 
az agáda költői képzetei nyomán a nő teremtését'2, Ábel halálát, 
Lót nejének megdermedését3. Megkisérlette drámába foglalni Mózes 
emberfölötti alakját és jellemének mélyére hatolt, midőn így szólal-
tatta meg: 

Jaj a népnek, ha nincs költészete ! 
Lelkét elfojtja a körültekintés : 
A lelkesülés szülhet csak nagyot4! 

I. A világ látóinak sorában elsőnek Bileámot nevezi kiinduló 
tételünk. A hagyomány a Fáraó gyilkos tanácsában látja ülni a 
hírhedett jóst5, a gyilkos parancsok sugalló részesét. Madách alko-
tásában első vedlésre Fáraóul jelenik meg Ádám. Ennek a Fáraó-
Ádámnak lobbantja szemére Eva raboskodó népének sanyarú ver-
gődését : 

— ha a nép, e milliónyi lény 
Korbácsolt háttal jajgat odakint — 
Mint fájó testnek fájó porcikája 
Én, én, e népnek elszakadt leánya, 
Szívemben érezem e szörnyű kínt6. 
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II. Bíleám apja, Beór második a látók sorában. Beór, az égő, 
égő gyűlöletnek hirdetője lehetett csupán, hisz fia is csak átokra 
tud indulni ellenünk. Ezért az átkos gyűlöletért nyilallott lelkébe 
Madáchnak a zsidóság kínszenvedése. — Részvevőn szólt: 

Egy nép ez, melyet büntetlenül rabol, 
Pórgőggel néz le, vérig ostoroz 
A leghitványabb szolga is7. 

Rokonérzése felénk, szenvedők felé fordult. Csodálta hűsé-
günket, megmaradásunkat: 

Rabságain keresztül Izrael 
Híven megörzé frigyszekrényeit. 
Veszett bonuk fölélt uj földön is 
A megmentett honi oltár fölött8. 

Ez a gondolkodás késztette, hogy politikai hitvallásában kije-
lentse : az egyenlőség alatt értem a törvény alatti egyenlőséget, 
a vallások egyenjogúságát s minden feudális visszaemlékezésnek 
megszüntetését. A testvériség alatt a különböző ajkú népfajoknak 
testvéries összeolvadását a magyar állampolgári jogokban és köte-
lességekben9. 

Ép magából a zsidó nép múltjából merítette alaptanításait a 
nemzetiségi kérdés körül. 

Kétféle nemzetiséget különböztet meg: történeti fejlődésen 
alapulót egyfelül, különfajút s különnyelvűt másfelül. Izrael népé-
nek még virágzása korában az óhéber nyelv csak tudósok nyel-
vévé vált: a közéletből az aram nyelv végkép kiszorítá. A zsidó 
nép nagy tetteit nem a faji és nyelvi, hanem a politikai nemzetiség 
lelkesülése vezette. Bátran kimondotta: a Hunyadiak oláhok, 
Kinizsi rác, a Zrínyiek, Frangepánok horvátok, a Garák tótor-
szágiak, a Révayak, Beniczkyek szlávok és bizonjótják, hogy faj-
tisztaság nélkül politikai nemzetiség hazánkban mindig csak egy 
volt: a magyar10. 

Ebből a felfogásból méltányoljuk életének egy apró vonását. 
Harminc éve egy hívem hirdetésre jelentkezett. Átadta a szü-

letéslevelét. Csesztvén született 1850-ben. Végigfutok a levélen s 
utolsó során meglepődve akad meg szemem. A jelentkező meg-
szólal: ugy-e, hogy csodálkozik? Madách Imre volt a komám! 
Apám házi zsidajuk volt s a fiatal úr fönntartotta magának a zsidó 
fiú komaságát11. 
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III. Költött alak az ember harmadik látója, a zsidó néplélek 
legmegrázóbb költői alkotása, szinte önnönmagának mása: a szen-
vedő Jób, a dráma névadó alakja, tűrő hőse. Világ látója lett Jőb: 
a világköltészet csúcstermékein rajta van keretben, tartalomban 
mélyvésetű nyoma. Rajta van az Ember Tragédiáján is. De több 
van a miénkből Madáchnak e páratlan, csak önmagához mérhető-
művében. 

Az emberi történet fordulóinak megjelenülése az alvó emberős-
nek álmábán tizenhétszázados képzete a zsidó népléleknek, ez álom-
látónak, aki az agádában a szent hagyományt tarka epizódokkaL 
szövi át12. 

A mi néplelkünk gondolata volt Adám látomása. Hol korábbi, 
hol későbbi tanító magyarázza13 a zsoltár eme versét: "pry un T̂ Sr 
agyagbábúnak láttak szemeid s könyvedbe mindannyia föl vagyon 
jegyezve. Még életre sem ébredett gólem volt Ádám, mikor a 
Teremtő megláttatta véle a kelendő nemzedékeket. Megjelentek 
álmában a váltakozó emberöltők látói és bölcsei, mesterei és tanít-
ványai, vezérei és alattvalói, bírái és uralkodói, jámborai és jog-
fosztói, rablói és révedezői, a benne szunnyadó egész kifejlendő jövő. 

Madách drámájának kerete előjátékában és berekesztőjében 
a Jób könyvének nyitó és záró jelenése. Csakhogy az álmot Madách-
nál a tagadás konok szelleme szövi. Az emberős szól: 

. . . Ifjú keblem forró vágya . . . 
Jövőmbe vetni egy tekintetet. 
Hadd lássam, mért küzdök, mért szenvedek. — 
És a jövőnek végéig beláta 
Tünékeny álom képei alatt14. 

Megrendítő, pokoli sötétű képekben peregnek le előttünk az 
ember eszmevilágának csalódásai s kiábrándulásai. A tegnap hallott 
ige szerint n?n ntxn rrrr tc:15: mindig másnapra várta az ember — 
várja még mindig — a csodát, a jobb jövőt. 

Madách az ember nemének főszereplőit az élet sarában fetren-
gőknek festi. Megjelenik a színen a dölyfös kényúr, majd a szabad-
ság vértanuja, a kéj megcsömörültje, a forradalom vakmerője; 
megjelenik a tudás kétkedője, az anyagiság kufárja, a társító eszmék 
ábrándosa és végül az örök jég nyomorultja. Vetül előttünk Egyp-
tom és Athéné, Róma és Byzanc, a germán, a gall és a britt világ, 
a névtelen munkásnak és az egyénisége-veszett emberpéldánynak 
képe16. Egymást űzi a romboló jelenések sora, az eszmények eltör-



zulása. Nem marad meg a küzdelemből a tagadás szellemével csak 
a hit és a haza. 

IV. A hitnek beszédes védelmezője a negyedik látó, témáni 
vitázó vendége Jóbnak. xr fETE n7x1T Témánnak, délszaknak kőszirtje 
az Úr megnyilatkozásának helye volt. Madáchnak a hit és a köl-
tészet elválhatatlan ikrek: a vallás az észnek költészete, a költészet 
a szívnek vallása18. 

Maró gúnnyal adja a lelketlen tudósnak ajkára a tagadás 
szavát: 

. . . itt az utolsó rózsa, mely 
Nyilt a világon. Hasztalan virág. 
Más százezer testvérrel foglalá el 
A legbujább tért a lengó kalásztól. 
Virágot terme még a szellem is : 
A költészet s hit ábrándképeit, 
S csalóka álmok karján ringatózva 
Eltékozolta a legjobb erőt, 
Hogy életcélja parlagon maradt19. 

Nem ért egyet a hitélet minden fejlődésével a történetek 
folyamán. Rikító és riasztó -színnel festi Byzanc eretnekégető korát i 

Ah ! Ép a szent tanból lett átkotok . . . 
Mert addig csűritek, hegyezitek, 
Hasogatjátok, élesítitek, 
Míg őrültség vagy békó lesz belőle20. 

Fölemelő érzéssel szól a hitről: 
Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz, 
Fölemel a végetlen érzete ; 
S ha ennek elragadna büszkesége, 
Korlátod szabja az arasznyi lét21. 

És nem nélkülözhető korlátot szab a haza is. Az emberkebel 
Korlátot kiván, fél a végtelentől. 
Belterjében vészit, ha szétterül. 
Félek, nem lelkesül a nagy világért, 
Mint a szülők sírjáért lelkesült. 
Ki a családért vérét ontaná, 
Barátjáért legfőbb ha könnye van22. 

Mikor aristophanesi vígjátékában a Bach-korszakot festé, várta, 
vájjon kerül-e Mózes, aki szól a hatalomhoz 'uy r t̂t7 bocsásd el 
népemet23! Búsan felelt: 

Sok van, kinek gond üli homlokát, 
Ki könnyes szemmel néz az árva honra, 
S epedve áliit jobb jövőt. Mi haszna, 
Ha nincs, ki férfias szilárd karokkal 
A sors gyeplőit megragadni merje24. 
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V. Ötödik a látók sorában Jób suachi vitázó fele : a szen-
vedés szakadékának, vermének megjelenítője. Letaszították Madáchot 
is a szenvedés mély szakadékába. A felelőtlen önkény — ép hetven 
éve — börtönbe vetette. Egy bujdosó mazúrt nem űzött el küszö-
béről — ezért kellett esztendeig börtönt sínlenie. Meg nem törve 
várok hosszú türelemben25, mondá, pedig nehéz a rabnak, ártatlan-
nak is, meg nem törvo várni! De érezte, a közért szenved és elve 
volt: enyésszen az egyén, ha él a köz26! 

Kiszabadult, de akkorra összeomlott háza. Cserbenhagyta hit-
vese a rabot. Összeszoruló szivében az eszmék gyöngye termelt. 
Összesűrűsödött lelkében nagy művének első sejtje. így írta le: 
Ádám a teremtés óta folyvást csak más és más alakban jelen meg, 
de alapjában mindig ugyanazon gyarló féreg marad, a még gyar-
lóbb Évával oldalán27. 

Néhány év megérlelé a nagy mű eszméjét, menetét. Ugyan-
annyi hónap alatt, mint rabságának tartama, megírta az emlékét 
fönntartó remeket. Arany János Ítéletére bízta, kéziratát. Soká 
feküdt a nagy költő asztalán egyéb írások közt felbontatlan a testes 
csomag, de ahogy felbontotta, az utolsó jelenésig nem tudott meg-
válni tőle. Levélben köszönte meg a gyönyörűséget, amelyet a 
szerző néki szerzett és a fényt, amelyre költészetünket deríteni 
hivatva van28. Arany mutatta be a felfedezte költőt a Kisfaludy-
társaságnak is29 e szókkal : Aki a gondolatnak, az általános emberi-
nek oly derekas érvényt szerze faji és egyedi aprólékosságba 
nagyon is elmerült mai költészetünkben, annak díszes helye van 
közöttünk. 

VI. Hatodik a látók sorában Jób náamai vitázó fele. Náama 
a költészet gyönyörűsége. Az a nemes gyönyörűség, amelyért 
Arany levele hálálkodott. Gondolatok, gazdag szemlélődés, érett 
bölcseség nemes költője volt Madách, nem a tüzelő, elragadó, 
robbanó érzésé. Ahol önnönkeblének fájó rezgései sajognak, olt 
előadása jobbára tompult, olykor fáradt, vontatott. Kitörő, korláttalan 
rajongás nem fakadt lelkületéből. Ellágyulás, elmélyedés, megindulás, 
olykor gúny költője volt30. Keble nem tűzhányó vulkán, hanem 
gondolatok teléres bányája. De ahol kivesz a költői lendület a 
phalanster rideg tudásának sivár körében, a fagyos számító értelemmel 
szembon31, fölforr a költő haragja, éleszti a gondolatnak sárba gyúrt 
szikráját32, megszánja a sejtést, amely a szívben dermedez33. 
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Mindvégig küzd benne az eszme szikrája a nyelvnek lomha 
taplójával, a szűkös korlátú szóval34. A szónak viaskodik korlátjával. 
Viaskodik, mint a legnagyobb magyar gondolkozó, mint báró Eötvös 
József, a kifejezés nyűgző bilincseivel. 

A tót ajkú környék35 elzárta Sztrgova urát a népnyelv ősfor-
rásától, míg Szklabonya szülötte csodás ösztönnel bukkant reá a tót 
atyafiak hazájában a népnyelv csergeteg őserére. Szorgos, csiszoló 
igyekvés munkája látszik minden során. Szembeötlik gondos csiszoló 
munkája, ha egy-egy jelenet párbeszédét, amely ugyanazon hely-
zetben folyik le szereplői között, két drámájában egybevetjük. Ha 
egybevetjük Mária királyné ötödik felvonásában Margit párbeszédjét 
fiacskájával és azt, amelyet Évának és Kímónnak ajkára ad később 
az Ember Tragédiájában36 — az érettebb ízlés csiszoló finomí-
tását látjuk. 

Hidegnek, észtermettnek, elmélkedő-hűvösnek látszik költése, 
pedig mélyén lelkének keserűsége forr. Olyan az ő költése, mint 
Egyptomban a jégverés szemei voltak: Tcn "prc "npríic ex:37 tegnap 
hallók, tűznek lobbanása volt a jégszemekben. Eleink találó pél-
dázása szerint: a pomagranát szemeinek áttetsző, jégszerű hártyáján 
keresztülpiroslik a magvaknak tüze: így tüzel-szikrázik át lelkének 
heve költésénék jégszerű mezén. 

Élt benne 
A szent poézis, múlt idők zenéje, 
Érintetlen zománca a virágnak-8. 

És amidőn végigkísérte az emterőst minden vedlő változásain 
és végső másulása nem hímporlegelő, játszi lepke lett, hanem fóka-
faló, lomha eszkimó, akkor visszamenekült a tagadás konok szellemétől 
Istenéhez és mint Jób könyvének utóján megszólamul az Űr maga! 

VII. Utolsó a látók sorában Jóbnak ci Rám nemzetségű vitázó 
fele, Eli hú. Élí-hú, ő az én Istenem. A bizakodó hit megszólal-
tatójáé a végszó, ci Magasbatörő emelkedettség sarja ez a tragédia. 

Megveti a földnek hitvány porát, 
Keresve útat magasa)))» régiókba38 a. 

De véget ér lelkében az ős titáni harc39, mikor lesülyed az 
•ember oda, ahol nincs élet, nincs egyéniség40. Elvész az a reménye, 
hogy hol a szellem van, ott a győzelem41. Érzi, 

A kor folyam, mely visz, vagy elmerít: 
Úszója, nem vezére az egyén42 ! 

20* 



Küzdő érzések zajgó tengeréből43 a hit révébe menekül. Me-
nekül ábránd és káprázat között az életút elfátyolozott kietlenéből44, 
és az Úr szavára új tetterővel néz szemükbe az avult lomoknak46. 
Ha zúg az élet tengerárja és mindenik hab új világ46, a hit révé-
ben szól: 

Hittem, kétkedtem, vágytam és lemondtam, 
Mosolyogtam, sírtam múlton és jüvőn, 
Tündérek játsztak vélem napsugárban, 
Kisértetekkel jártam sírmezőn. 
És míg őröm, bú, hit, míg kétkedés lesz, 
Tél és tavasz, ifjúság, szerelem, 
Míg szent eszmékért ember harcol, érez; 
Mindebből osztályrész jut énnekem47. 
A cél — megszűnte a dicső csatának, j t 
S az ember célja a küzdés maga48! " I l i 

A tagadás konok szellemének kaján erőfejtése kárba veszett. |[ . 
Ádámot az örvény szélére taszította, hogy eleméssze magát s a • . 
Teremtő műve kudarcot vallva megszakadjon. De az örvény széléről 
visszaborzajtja a veszni térőt az Úr szava. Megszólamul a magasban 
a zsoltár igéje : nrex njm px sno nrvi m nar bízzál az Úrban, 
küzdj a jóért, tarts ki a földön és élj hitednek általa49: 

Ember küzdj és bízva bízzál50! 

Amen. 

4 Bb. 15a. — 2 Madách Imre Összes Miívti. Kiadta Gyulai Pál, Budapest 1880, I. 76. — 
2 I. 156, 174. — 4 III. 31. — 5 Sznh. 106a. — 8 II. 292. — 7 III. 11. — 8 I. 240. — » III. 423 : 
1861. márc. 12. — 40 III. 437, 443. — 14 Schőnwald Márk, szül. 1850. XI. 14. Esküdött 1890. XII. 
23. — 12 III. 851. — is Zsolt. 139, 16. R. Eleázár b. Azarja, később r. Jeliúda b. Szímón. Bacher 
T. I. 236. P. III. 173. B. r. 24, 2 és Theodor utalásai e helyhez. — 44 II. 284. — 45 M. II. 8, 19. 
— i« I. XXXIII. lap. — 47 Hab. 3, 3. — 18 III. 349. — 42 II. 442. — 20 II. 338. — 24 II. 482. — 
22 II. 435. — 23 M. II. 8, 16. — 24 III. 217. — 25 I. 201. — 28 II. 298. — 27 I. XXXII. lap. — 
28 1861. IX. 12. — 22 III. 333: 1862. IV. 2. — i. yi. lap: Gyulai Pál. — 24 II. 266. — 82 II. 
261. — »3 ii, 069. — 34 II. 326. — 3& I. XX. lap. — 36 n. 226, 300. — m. II. 9, 24. — 38 n, 
242. — 3ea II. 458. — |j. 402. — 40 II. 445. — 44 II. 335. — 42 II. 347. — 44 III. 320. —4 4 III. 
324. — 45 II. 373. — 48 II. 399. — 47 I. 277, 279. — 48 II. 464. - 42 Zsolt. 37, 3. - 6 0 u, 435. 



R A T H E N A U . 
1923. II. 22. 

-PH 'írsn " r s Údv azoknak, akik betöltik pályájukat1. Irány-
tartó pátyákat magasztal a 119-edik zsoltár, a zsoltárkönyvnek o 
leghosszabb éneke. Nyolcszor huszonkét versben zengi dicséretét 
az Úr igéjének, amelyet nj7olc rokonképzetű kifejezéssel jelez, hogy 
az alfabétán végig ezt a njrolcat változatos sorban fűzze egybe. 

Ez a nyolc ismerős hangzású jelzés: n-T, rrux, -r-, epri, 
Í*HJ!, EHipE. cueen:, mse. 

A nyolcas sor első szeme: m?. 
I. "¡rmn nstr xP hy i t t ea uée. Könnyek forrása fakadt szemem-

ből, hogy tórádat nem tartják. R. Jicchok Schweiger nagytapol-
csányi rabbi panasza volt ez ige. Félszázadon át látogatott jesívát 
tartott fönn, küzdve a tóra elhanyagolása ellen. 73 éves korában 
hunyt el és a ¡ttji yrna' amelyet alapított, a tóra terjesztésének és 
fönntartásának egyik mentsvára volt. 

Ugyanezen feladásnak áldozta tevékenységét Margulies Sámuel 
Hirs, akiben az olasz zsidóság lelki vezérét vesztette el. A talen-
tumok hazájából, Galíciából eredt, Németországban működött, míg 
30 év előtt a firenzei rabbiállást ruházták reá. Fölkeltette szomorú 
megmerevedéséből a nagy múltú, de kisjelenű olasz zsidóságot. A 
zsidó nemzeti mozgalmaknak tevékeny részese volt. Abyssinia zsidó 
falasáinak sorsát szívén hordotta. Az egész világ zsidóságára kiter-
jedt gondoskodása, de elsősorban az olasz zsidók hitbéli nevelését 
szorgalmazta és irányította. Megbízták a római Collegio Rabbinico 
vezetésével 29 éve. Az intézetet áthelyezte Firenzébe és tudomá-
nyos szintre emelte. Maga is tudós író volt s az olasz Zsidó Szemle 
szerkesztője. Olasz otthonát akkor sem hagyta el, mikor harmadéve 
a boroszlói rabbiképző vezetésére hívták meg, amelyben annakidején 
ő is tudásának alapjait lerakta. 
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II. rrcx Az ige, a nyolcas sor második szeme. 
r c n x "p2>* n x c hetis : Ragyogóan derült igéd és szolgád 

kedveli3. 
Az Űr ragyogó igéjét ragyogó tehetséggel hirdette 0-Budá-

nak rémes véget ért ifjú papja, Schreiber Ignác. Szokatlan erejű 
szónoki tehetség, bőerű képzetforrás és gördülő, zengő folyású 
n37elvkincs korán feléje fordították a figyelmet. Megrendülve vették 
körül a váratlan elhunytnak ravatalát hívei és kartársai. 

Az Űr igéjét szolgálta 70 éves koráig Hamburgban földink 
Leimdörfer Dávid. Megértő lélekkel mélyedt bele az írásba és 
Kohéletnek s a zsoltároknak megértéséhez hozzájárultak művei. 

Az Úr ragyogó igéjét szolgálta válogató ízléssel, ragyogó 
tehetséggel egyetlen tanítványom az ősi derósó szellemének és 
alakjának ujrakeltésében, Venetianer Lajos is. Zsoltárunkkal szólunk : 
iib trc-a pricx ne mely kedvesek valának ínyemnek igéid, 
méznél édesebbek4! Legkedvesebb tagja volt a hazai rabbi-karnak 
és a szószéken kívül is sokoldalú lelkipásztori, tanítói, társadalmi 
és tudományos tevékenységet fejtett ki. A zsidó gyülekezetek külön-
böző szervezeteiről, a hazai zsidóság történetéről, vallásbölcseletünk 
múltjáról értékes munkákat szerzett és még az imént tökéletes-
bítette a mi kis történeti kézikönyvünket néhány értékes fejezettel. 
Az ékírás iszamó megfejtésébe is belemélyedt. Még szegedi elő-
készülő korában juttattam kezébe a legrégibb héber orvosi munkát, 
Aszáfot. A könyv eredetének rejtélyét igyekezett megoldani. Meg-
oldása nem meggyőző, de az előtte teljesen idegen téren meglepő 
jártassággal adta közre fordításban az egész műnek bő kivonatát-

III. A nyolcas sor harmadik szeme : 121. 
T2TŰ "'S" *]i2~ Lépteim szövétneke szavad és ösvé-

nyemnek világa5. 2\r; txe „Az ösvény világa" a neve a szentírás első-
kimerítő héber szómutatójának, a zsidó szorgalom ez emlékszerű 
művének. A Provenceban írta Izsák Nátán (ötödfélszáz éve 1437-
1445-ig). Ép négyszáz éve most, hogy a mű (1523) Velencében 
megjelent. Ily emlékszerű mű az a Millón, amelyet a héber szókincs-
fáradatlan gyűjtője tervezett és felén túl meg is alkotott. A héber 
nyelv buzgó életrekeltőjét értem, Ben Jehudát, akiről téves hír 
alapján már-tavaly megemlékeztünk. Néhány hóval ezelőtt tudós-
kérdésekkel fordult hozzám, halálhírét ezzel megcáfolva. Ezúttal — 
sajnos — igaznak bizonyult a gyászhír. Chanukka másodnapján 
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temették Jeruzsálemben. A szent könyv és a hagyomány ny el véből 
az élet nyelvét, a családok, g3rermekek, iskolák nyelvét varázsolta 
elő : tv rno"1 trpJTn cbbv 'ee6 az ősök nyelvét a g}rermekek, a kisdedek 
ajkán élő hatalommá, eleven erővé tette. Az ősök n}'relve anya-
nyelvvé lett. 

A kisdedek ajakára adta a hitnek, tudásnak kezdő igéit fél-
századon át derék tanítónőnk S. Horovitz Katalin, utóbb már 
tanítványainak unokáit nevelve. Találóan festi az első tanítás 
jelentős hatását zsoltárunk igéje : e t e "ee "p"ci t e 7 ős targumunk 
szerint -pE- rp̂ E. Első szavadnak bevésődése világosít, értelemre 
kelti a kicsinyeket. Megszokott alakját szinte látni véljük szemben 
a karzat rácsa mögött, ahol hűségesen képviselte szombatról-szom-
batra az iskolát. És a kisdedek lelki tápja mellett az éhező g}7er-
mekek jótartása felé fordult nemes szívének gondoskodása, népkony-
hánkat fogadva lankadatlan pártfogásába. Versenyzett vele az ellátás 
kiterjesztésében és bőségessé fokozásában menházunk gondozója, 
Goldstein Pál, a község Pali bácsija. 

IV. A nyolcas sor negyedik szeme: e"pr. 
t j e t e e "ppn b r>n rrr.et Dalaimmá lettek nékem végezéseid buj-

dosásaim helyén8. 
Dallá válik a költő lelkében az Ur végezése. Énekké vált 

Frischmann Dávidban is bujdosásainak helyein az Ur végezése, 
amely hán}yatott sorsot szabott reá. Ovilágban, újvilágban bujdokolt 
és megcsendült lantján a népnek yiddish szójárása is. életrekelő 
ősi nyelvünk is. Teljesült rajta zsoltárunk igéje: r frrr t e t r n : > e n 

p-pn •'etc^r -e ajkamon megzendül a dicsőítő dal, ha végezéseid 
megértem9. 

Az újvilágba üldözték el hazulról fővárosunk jeles énekesét, 
Rózsa Lajost, a csodáshangú énekművészt. Egy világrész csodálta 
odaát, akit hazájából galádul kinéztek. Szólott: ívd*? yr:v *e b yic 
ppn -eVx jó nekem, hog}7 san}7argattak. hog}7 megértsem végezéseidet10. 
Nem énekeli többet a főváros vezeklő gyülekezetének a ppr n:"E 
megrázó betétét. Idegenben halt el . . . 

"ppn pxn nxEo t p-er: A te szerelmed Uram betölti a földet, 
taníts meg végezéseidre11. Tisztes pályát futott be hitfelünk, Lippe 
Vilmos táblabiró. Az állam rideg törvény« szerint itélt, de telve 
volt a mindent betöltő mennyei szeretettel. Szívének melegét, lelké-
nek szervező erejét hitünk szolgálatára szánta. Jászberén}Tben g}úi-



lekezetünket és intézményeit újjászervezte és soká képviselte s 
vezette XVI. kerületünket lelkes buzgalommal. 

V. A nyolcas sor ötödik szeme: üny. 
Sx Stt y r r y bx sn Hajtsd szívemet bizonyságaidhoz, nem 

nyerészkedés felé1'2. Eszményi javak az égnek bizonyságai, nem 
nyerészkedés alkalmai. Hányatott, sokgondú, törődő élete során 
nem hagyta őket cserben Vilmos bátyám. A hatvanas éveknek, 
gyermekkorunknak, szülői házunknak gyermeteg, lángoló hazafisága 
változatlan élt benne messze tengeren túl is. Idegen környezetben, 
idegen gondolatjárásban, idegen munkakörben nem lohadt le lel-
kében a rajongás a honi költőkért. 

Nem keresni kívánt tollával, Arany, Petőfi, Madách átülteté-
sével, hanem lelki gyönyörűsége volt elhagyott földünk nyelvével, 
költésével foglalkozni, az átültetés pepecselő munkájával bíbelődni, 
a honi szellem dicsőségét szolgálni. Költőink eszméi táplálták lelkét, 
eszményi javai voltak alkotásaik, amelyekről szólott a zsoltáros 
szavával pn bz byz Ttrc "frny -p-n e bizonyságaid irányának örven-
dek minden kincsen felül13. 

És e zsoltárnak bizonyságszava volt jeligéje elhunyt barátom-
nak, Strack Hermannak is. Nem volt hitfelünk, de híven teljesítő 
zsoltárunk igéjét: rax x"?i cabö -i;: "pnnyn rnmxi bizonyságaidról val-
lást teszek uralkodókkal, uralkodó közvélekedéssel szemben és nem 
restelkedem1"'. A tudás hatalmával és alaposságával mutatta ki min-
den időkre a vérvád koholt voltát, megcáfolta ezt a sokakban vérré 
vált maszlagos mesét. Hét kiadást ért a vér szerepéről a baboná-
ban írt műve. Síkraszállott hamisítók és tudatlan gyalázkodók 
ellen. Rendszeres bevezetést írt a talmudhoz s midrashoz és díszes 
hasonmás-sokszorosításban közreadta a müncheni könyvtár híres 
talmud kéziratát. Még a yiddish nyelvvel is buzgón foglalkozott 
utolsó éveiben. Hosszú pályája csupa támadás és mellőzés közt 
folyt le az érettünk való küzdelem miatt. Hitfelei és hatóságai nem 
nézték jó szemmel igazságszerető küzdelmét az elnyomott fajért és 
rágalomrágta irodalmáért. De ő megmaradt végig zsoltárunk igéje 
mellett: ab "pirnyc ' T t t i e s i bár megsokasodtak üldözőim s 
nyomorgatóim, bizonyságaidtól nem tántorodtam el16. 

VI. A nyolcas sor hatodik szeme: anipc. 
•nx:r iptr rrx bz \-ntr bz mpe bz p bv Mert a köznek minden köté-

seit egyeneseknek láttam, a hamisság minden útját gyűlöltem17. A 



köznek feladatai, fejlése, emelkedése lebegtek Xordau előtt: ami 
hazugság megakasztotta a fejlést, azt epés vérmérsékletének egész 
hevével gyűlölte, elemző eszének tagoló erejével ízeire bontotta. 
Sokban túlozva, egyéniségének féktelenségétől, szellemes paradoxonok 
sziporkázó játékától el-elkapatva gúnyolta a kornak egyezményes 
hazugságait. Korábbi könyvei csupa merő támadás, csupa maró 
gúny, csupa merész leszólás, csupa csillogó szellemesség. Ragyogó 
tolla, sokoldalú tudása, ostromló lendülete félelmes erejű tárcaíróvá, 
társadalombíráló eikkezővé tették. Emlékezetesek a záruló évekről 
írt történeti távlatú visszapillantásai a bécsi világlapban. 

Messze elszakadt pesti szülőföldjétől, messze a zsidóságtól is — 
mis: Herzl hatása alatt a kelő zsidótudat őt is áthatotta, az örök 

O ' 

zsidó vértanúság Őt is megragadta. Legélesebb szószólója lett a zsidó 
nép szenvedéseit és reményeit átérző lelkes alakulatnak. Sokoldalú-
sága ekkor nyilvánult elnöki megnyitóiban, fordulatos beszédeiben, 
támadó és védő cikkelyeiben, erős színezésű színműveiben, egy-egy 
csattanó, szállóigévé vált elnevezésében. 

VII. A nyolcas sor hetedik szeme: risctrc. 
Mitr '•pestre t v i nrcx A hűség útját választottam és igazai-

dat szem előtt tartottam18. A hűség útján járt, hűséges volt önmagá-
hoz, hitéhez, pályájához, hazájához Veisz Manfréd. 

A főváros alatt négy évtized szívós, céltűző és céltudó mun-
kája fokozatos fejlésű, csodás arányú, mifelénk példátlan méretű 
munkatelepet teremtett. 

A háborúban a haza védelmének legszámottevőbb, örökös 
készenlétű tényezője ennek a zsidó embernek magánvállalata volt. 

Rengeteg munkájának jutalma rengeteg vagyon lett, amely 
mindig tudatában maradt a közzel szemben tartozó kötelességének. 
Nálunk szokatlan, mindent túlszárnj'aló bőkezűséggel áldozott köz-
célokra, általánosakra, felekezetiekre egyaránt. 

VÍII. A nyolcas sor utolsó szava í t x c a parancs, a kötelesség 
feltétlen parancsa, Kantnak kategorikus imperativusa. 

-pmstcc CWN ci-X C-T R-Y: Megkorholád az átkos galádokat, 
akik parancsaidtól eltávolultanak19. Rathenau gyilkosairól szól az ige. 
Isteni parancs az egyenlőség parancsa : gaz merénylettel cáfoltak reá. 

A pyrenaei félsziget arab fénykorába kell visszaszállanunk, 
hogy a népek közéletének körében hitfelünknek hasonívű pályáját 
találjuk. Sámuel Hanágid, a fejedelem pályája volt hasonívű és 
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fiáé, Józsefé. És József is vértanunk lett 850 éve, ép mint Rathenau, 
legújabb vértanunk. Tudjuk, nem utolsó ! 

Idegen vallás szolgája'20 mondotta a német országházban: 
megölték, mert zsidó volt, megölték a tisztafajúság hazug hóbort-
jáért. Nem a külügyért gyilkolták meg, hanem a nemzet megmen-
tésén fáradozó zsidót, mert az államban vezető szerep jutott neki,, 
a zsidónak. 

Igaz : zsidó volt! 
Fejlődésének fordulatos átmenetei, iránytartó, de pátyacserés 

meglepetései typikus zsidó vonásnak, a mognemcsontosodásnak, 
alkalmazkodásnak jellegzetes példái. 

A műtan gyakorlójából, természettudósból bölcselő lesz és a 
közszellem éleslátású elemzője. A vegyi eljárások • föltalálójából, 
mérhetlen szemkörű iparvezérből ossay-író, állambölcselőből a had-
viselés gyakorlati alátámasztója a nyersanyag előteremtésében és a 
nemzeti ipar hirtelen átterelésében uj irány felé. 

Harmincadik évén túl három évig világszerte villamos köz-
pontokat épít: Manchesterben, Amsterdamban, Buenos-Ayresben, 
Bakuban s egyebütt. Negyven felé jártában világbank révén a világ-
ipar irányítója. Majd a német s angol afrikai gyarmatokat tanul-
mányozza. Atyja halála után — akiről ma hét éve emlékeztünk 
itt meg'21 — átveszi óriási vállalatának kormányát és közben meg-
írja bölcselő műveit. Mikor az ötvenedik évet elérte, a németek 
ünnepelt költője, Gerhart Hauptmann így írt róla: Egymást kire-
kesztő vonások alkotják e ragyogó egyéniség teljességét. PáljTa-
társát, veleküzdőjét látja benne a világkalmár és a vállalatszervező 
vezér, a műtan hivatottja és a vegyi kutató, a bölcselő és a társító 
tudós, az író és a művész. Hozzámérhető, egykora egyéniségre 
nehéz reámutatnunk. Vannak szokatlan, eggyelt egyéniségek, maguk-
ban állók, többet jelentők ezer egyvelegesnél, átlagosnál. Megren-
dülve szólott Hauptmann a merénylet hallatára: hősi halált halt 
a haza szolgálatában ! Mi egyebet mondhatunk, mint: omeljen ki 
bennünket Isten a legmélyebb elsötétülés fenekotlenségébŐl! 

A németek legnevesebb természettudósának, a zsidó Einsteinnak 
szavait halljuk: Sajnáltam, hogy tárcát vállalt. A német művelt 
réteg javarészt úgy viselkedik velünk szemben, hogy a mi vála-
szunknak a közélet terén a büszke tartózkodásnak kell lennie. De 
még sem tartottam lehetőnek, hogy gyűlölet, elvakultság és rút 
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hálátlanság erre tudjon vetemedni. Azokról pedig, akik a német 
nép erkölcsi nevelését ez utolsó negyedszázadban irányították,, 
szólok : gyümölcseikről ismerjetek reájuk2'2. 

De halljuk a merényletnek óceánon túlról kelő visszhangját. 
Amerikai kartársaink most érkezett évkönyve történeti visszapillan-
tást vet a mult évre és a távoli szemlélőnek helyes meglátásával 
megrázó szavakban mértékeli a gyászos eseményt. 

Rathenau meggyilkolása június 27-edikén az elmérgesedett 
zsidógyűlöletnek és a német visszakozó körök lázításának gyümölcse. 
Büszkén hangsúlyozta zsidó származását Rathenau és hozzászegő-
dött a társító eszmék hirdetéséhez. Azokban a fekete napokban, 
amelyek hazájára nehezedtek, ez a tágas szemkörű államférfiú, a 
kereskedelem e fejedelme, fáklyát ragadva mutatta a becsület, az 
igazság s a béke útját. Mint kormányférfiú hazája erős pillérének 
bizonyult és élesztette az egész világnak jobb sorsba vetett remé-
nyét. Halála mint vészes csapás érte Germániát s megvilágítja korunk 
német zsidóságának tragédiáját23. 

Mielőtt egy évtized betelik, írta Rathenau 1912-ben, a német 
zsidók egyenjogúsítása teljesen be lesz fejezve24. 

Beteljesült jövendölése. Tíz év múlva zsidó volt Németország 
külügyi tárcájának vezetője. 

És meggyilkolták a kampókoresztosek! Tiltakoztak a betel-
jesülés ellen. 

Végtisztessége a legünnepibb tiszteletadás volt, amelyben a 
német nemzet valaha egy fiát részesítette. A birodalom tanácsházá-
nak elnöki emelvényén állott ravatala és a nemzet feje a nemzet 
ellen intézett merényletnek bélyegezte a gyáva merényt, ezt a meg-
mérhetetlen köz-bal végzetet. A junkerek nem tudták megbocsátani 
sikereit. Elbutult nemzetieskedésük lázított, csakhogy utólag mindig 
megtagadták azokat a catilinarius alakokat, akik az ő lázításukra, 
a tettek — gaztettek — mezejére léptek. 

A junkerek uralma a termőerőre kimerült felső rétegnek 
öröklött, de immár bitorlottá vált uralma volt. Ma mélyebben szánt 
a tudásmegalapozta földmívelés és a pihent rétegek értékes elemeit 
kapcsolja bele a termelő munkába. Ettől a fölfelé törő rétegtől 
jjodt meg a junkerek ránemvalósága. Ósi tanításunk: !2"j?ö7 Ttrr 
ruyrsn c-rr megbánás, és tisztes cselekvés pajzs a végromlás 
ellen2'"'. A junkerekben nincs megbánás, távol áll tőlük a tisztes. 
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cselekvés. Nem is késett végromlásuk. A háború balsikeréért a 
zsidókat okozták és bukásuk után örökségül maradt utánuk a zsidó-
ellenes érzület hallatlan fölcsigázódása. Az új államot zsidó köztár-
saságnak gúnyolták és feneketlen aljassággal rágalmazták legérté-
kesebb vezető szellemét, Rathenaut. 

Mert vezető szellem volt már korábban is: a legnagyobb 
világvállalat soksikerű vezetője. Ismerte a modern gazdaság minden 
zugát: pénzügy és politika, műtan és művészet, üzlet és irodalom, 
bölcselet és tudomány — maga elé tudta minden percben vará-
zsolni bensejüket, beléjük látott, mint a kutató orvos a kór meg-
állapításába. Előre látta a további fejlést, az eljövendŐket20, das 
Kommende : iríin rx nxii27. 

Feladatától áthatott, küldetésből magasröptű szellem volt, 
telve nemes meggyőződéssel, gazdag gondolatvilággal, tüzes aka-
rattal, a munka vakbuzgalmával, lelki előkelőség megvesztegethetet-
lenségével. 

Szívre l}7rikus, fejre üzletember. Világgazdaság és világ-
problémák vezérszelleme. Műszaki üzem, üzleti forgalom minden 
titka feltárult előtte. Honos volt a gondolat minden országában. 

Mindenütt ritka az ily egyéniség. Forrásainak elágazására, 
kisugárzásának dús voltára nézve mindenütt ritka, legritkább Német-
országban, ahol ez a typus, a szellemi s gazdasági érdekű politikus 
typusa hiányzik. El vannak ott különödve a szemlélők és a cselek-
vők, a szellem és a tett képviselői. Rathenauban egyesült a kettő : 
ez fájt az egyoldalúságnak'28. És ez volt a zsidó vonás benne. 

És mégis német volt, nemzeti volt. És a német nemzetiek 
meggyilkolták. Tudta, hogy kormányférfiúi állásában veszély kör-
nyékezi ; tudta, hogy világhírét e tisztség nem öregbítheti; tudta, 
hogy keserűség és csalódás lesz része: mégis vállalta a külügyek 
vezetését, mert rrss-nak, kötelességnek érezte helytállnia. Föláldozta 
magát a közért. 

A sorozatos merényletek láncolata a német szélsőjobb eszme-
körét szolgálta. Eddig utolsó áldozatuk ő volt. Megölték. Pedig oly 
szolgálatokat tett honának, mint fajbelije, Disraeli, Angliának'29. 

A rombadülés után a felépítést s kibékítést vezette. Kereste 
az ogyességet, ellentétek kiegyenlítését. Alkudni tudott, mert nem 
az volt kiiudulása, hogy az ellenfél minden haszna önnönmagának 
kárvallása. Simulékony szívóssága és az üzletember szimatja fényes 



közvetítővé tették őt, a mai Európában egyetlen hívatott kutatóját 
a politikai, a szellemi s a közgazdasági valóságnak. 

Abban a rövid időközben, amely az ujjáalkotó tárca átvételétől 
a genovai tárgyalás befejező költői méltatásáig letelt, személyisége 
saját népének s az idegen kartársaknak szemében annyira megnőtt 
és államférfiúi jelentősége annyira kidomborodott, hogy a történet 
intézőinek egy egészen új, fényes csillaga tünt föl. És ezt a 
csillagot lesikló, hulló meteorként kioltotta az őrület ölőlege30. Örök 
dicsőség fényli körül Rathenaut a vértanút! 

Aki Genovában és Cannesben megmutatta a gazdasági meg-
értéshez vezető útat, fellépésre, nyelvi készségre és őszinteségre az 
ujjáalakuló Németország legnagyobb sikerű államférfia volt. Meg-
jelenült benne egy személyben a német szellemi élet kimagasló 
képviselője, a német stilus mesteri kezelője és a német gazdaság 
vezéralakja. 

Új typus volt. A kor bajait s az idők jeleit finom sejtéssel 
észlelte. Párosult benne a gazdasági lehetőségek körül a lehelletet 
is megérző tapintat a mozzanatok műtani értékelésével és értékesí-
tésével. Új, értékes fejlő foka volt a statusférfiúnak. 

És e legjobb fiától fosztotta meg a német nemzetet a rangos 
sziiletésüek túltengett gőgje, a szélsőséges nemzetieskedők tébolya. 
Az ő gyilkos légkörükből csapott le ez a villám. Szomorú, mon-
dotta a kancellár, hogy7 a német tisztek fényes története gyilkos 
összeesküvések sötét odúiba torkollik. 

Nem tudták megérteni nagyságát a junkerek, míg ő rnívelt-
ségének előkelő magaslatáról megértő jóindulattal értékelt minden 
jelenséget. Méltányolta köreik erkölcsi felfogását és hitbéli meg-
győződését. Fönnkelt lelkülettel írta meg művét a kitérés ellen, de 
nem támadta benne senki más hitét. 

Félreértik odaát zsoltárunk igéjét: nrex ymstc bz minden paran-
csod egy hit31: az uralkodó tömegnek hite, amely minden más hívőt 
magához édesget vagy kényszerít: ""ETi ipP téves tanítással üldöz-
tek bennünket, akik hitünkben megállottunk! \TTy Segítségünk lesz 
nehéz időkben az ő vitairata a hitért. Örökül hagyta ezt a művet32 

a művelt zsidóságnak, amely oly kínosan reá van utalva a támo-
gató szóra! 

Örökül marad reánk e műve, örökül vértanúságának emlé-
kezete, örökül marad az a gazirtó szigor, amellyel a tetteseket odaát 
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leleplezték, a bűn szövevényét földerítették, a nyomozást homokba 
;nem fullajtották. 

Örökül marad reánk honi legyilkolt vértanúink emlékezete is. 
A holnap beköszöntő tűt rzv az emlékezés szombatja, a Hámánok 
tetteit újítja föl. É fölujításban megújul bánatunk erzsébetvárosi 
vértanúink megtorlatlan haláláért, vesztük földerítetlen, nebántsvirág 
hátteréért, nemteljesültéért zsoltárunk szavának: cn-x my; 
-jTTüCD nunrn megkorholád az átkos galádokat, akik eltávolodtak 
parancsszavadtól33, akik büntetlen kitörülték lelkűkből, bűnforraló, 
bombarejtő, bombacsempész bensőjükből igédet: njnn xS Ne ölj! 

Amen. 

* * 
* 

1 Zsolt. 119, 1. D. H. Müller, Strophenbau u. Responsion 1898, 54. — 2 1, 6. — 3 140. — 
4 103. — 6 105. - 8 8, 3. — 7 130. — 8 54. — 9 171. — 10 171. —17 64. — 72 36. — 13 14. — 15 46. 
— 18 157. — 17 128. — 18 30. — 49 21. — 20 Korell lelkész. — 24 Száz beszéd 311. — 22 N. Fr. 
Presse 1917. IX. 29., Neue Rundschau 1922., 815. — 23 Central Conference of American Rabbis 
XXXII. 271. — 24 W. Rathenau, Zur Kritik der Zeit 1912., 226. — 25 Ábót 4, 13. — 28 Neue 
.Rundschau 819. — 27 Ab. 2, 9. Rathenau, Von Kommenden Dingen 1917. — 29 Vossisclie Zeitg. 
3922. VI. 27. R. Friedländer. — 29 Neue Rundschau 790. — 30 Bernhard Dernburg. — 31 86. — 
12 Walter Rathenau, Eine Streitschrift vom Glauben 1917. — 33 21. 



•x-pE crfrix; e ; P e t e e t hzl A fölszabadult Izrael tizenkét törzsé-
nek eg3r-egy nevében a midras meglepő összekapcsolódását lálja a 
nevek jelentésének és rokonhangzásának a fölszabadulás fordulatai-
val. Találó párhuzamba fogja a neveket és az írás igéit a szóknak 
komoly hátterű játéka. Végig sietve a tizenkét névnek ilyetén vonat-
kozásain elénk varázsolódik a mai ünnep jelentősége, a zsidó nép 
eseményes története, életének izgalmas, küzdelmes sora. 

I. Rúbén nevére utal az ige : 'Ej? 7;j? rx \TXi nxi láttam, szól 
az Úr, láttam népem n3romorát Eg3rptomban2. És Reúbén neve ide 
vág : láttam az idők beteltét, az Úr igéje teljesültét, a kérkedő ellen 
tíz sújtó csapását. 

II. Simeon nevére utal: E r p x ; 'X J?ECT meghallá az Úr följaj-
dulásukat3. Megmutatta a nép imájának foganatos voltát. Egy7 nép 
kiáltása veszendőbe nem megy, jajveszékelésének megnyílnak a 
mennyek. Minden imádságunk édes mindnyájunkért száll a magasba, 
Minden imádságunk többes, mindannyiunkat egybefoglaló fohász. 

III. Lévi nevére utal: hs z'z-z".: rh:t sok nép szegődik mel-
lénk az Úr szolgálatára5. Az eszmék toborzó hatalmát jelképezi e 
név. Már Eg37ptomból vélünk vonult ki EE EEJ? a hozzánk kapcsoló-
dott nagy vegyes tömeg, pedig minél jobban kibetűzi a tudomány 
Egyptom ősírásait, annál szembeötlőbbé válik, minő távol állott a 
gúlák népe a Színai eszméitől. És mégis voltak, akik meghódoltak. 
Hódítottak Izrael eszméi, bár nem önmagának hasznára. Telíté esz-
méivel a világot s vélük az ember millióinak hódította meg lelkét. 

IV. Jehúda nevére utal a mai ünnep prófétai igéje: T PT,x 
hálát adok néked Uram5. Hálaéneket zengett a fölszabadult Izrael; 
imént hallottuk újból. A szív legnemesebb érzését, a hálát jelképezi 
Jehúdának neve. 



Ellenednek ha megbocsátasz, talán jól esik, hogy nemes in-
dulatodat csodálják érette; kezed a nyomornak ha megnyitod, a 
fájó szánalom is ösztönöz : de hála ha szivedben fakad, elismerése 
mások érdemének, önnön szíved lekötelezett voltának, abban a 
szív tiszta nemessége nyilvánul meg. Hálásak voltunk mindenha 
jótevőink iránt — igaz talán azért, mert könnyű volt hálánkkal 
felkeresni, aki kevés vélünk valaha jót tett. 

V. Iszákár nevére utal: prhytb hv W '2 jutalma lészen fáradal-
madnak és vissza szállanak ellenség földjéről0. Eltévelyedetteid 
visszatérnek. Visszatérnek a fővárosban, akiket fiatalos könnyel-
műség, vak szenvedély, csábító igéret eltántorított, vissza a lelkiek-
ben, anyagiakban, pályafutásban csalatkozottak. irtr V' a híven 
maradtak hívsége megtermi gyümölcsét. 

VI. Zebulon nevére utal pb ^27 i?2 vroa n:2 Építék Néked haj-
lékot7 : a vándor nép már a pusztában felépítette az Úr imádásá-
nak frigysátorát. Utóbb királyai felépítették a jeruzsálemi szentélyt: 
a hit láthatatlan bizonyosságát láthatón érzékeltető szentélyt Isten-
nek imádására. 

VII. Dán nevére utal "2;x p m r itrx i n rx cr azt a népet isr 

amelyet szolgálnak, utoléri Ítéletem8. A jog szeplőzését, szennye-
sét, a jogot védő igazság jóvá teszi. Ha komorodtak is újból fölöt-
tünk az idők, bízunk a jog győzelmében. Kikelt bölcsőjéből a 
gyűlölet árja — de apad már. 32:x fi ítéli Isten azokat, akik a 
mérleg serpenyőjébe érvek helyett hatalmuk kardját dobják vagy a 
tömeglélek zsarnokságának parancsszavára billentik félre a mérleget. 

VIII. Naftáli nevére utal: nbz rccxn rv: színméz cse-
peg ajkaidról, óh arám9! Az Énekek-Éneke e mai ünnep soros 
könyve. Izrael szerelmét énekli Isten iránt. Izrael e hűséges érzése 
ütő vágyul éri a szívet. Ez a hívséges szerelem volt hányatott 
életének háborgó tengerében mentő őve. Istenéhez vonzó nagy 
szerelme volt megóvó talizmánja. 

IX. Gad nevére utal: xn mt2 pm a manna olyan volt, mint 
a koriandrom szeme10. Mi volt a manna csodája megélhetésünk tar-
tós csodájához képest ? Mert csodák csodája, hogy Izrael meg-
kereste, megkeresi kenyerét: kiütötték mindig újból kezéből crh na» 
a kenyér pálcáját11. Bajlátó nép voltunk mindenha, mások után 
böngészkedtünk, szedegettünk, mezgereltünk. Akadályos utunk tőkék 
és barázdák közt esés-kelés volt mindig. És a világ jégsima lejtőjén 
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súlyegyenvesztvo nem buktunk el. Kísértek irigységgel, önhaszonnak 
kaján szemével és mégis megéltünk. Régen érezte Izrael a kereset 
nehéz voltát. Ősi mondásokban jegecesedett ki eme tapasztalása. 

Nagyobb dolog a megélhetés, mint a geulló, a kiszabadulás 
Micrájimból, nagyobb még a tenger csodás kettéválásánál is12. 

A kereset művésze a zsidóság. Erre nevelte, hogy a többiek-
nek csinált útja helyett harcra, versenyre, tülekedésre szoríttatott. 
Minden élő lénynek sajátsága a térfoglaló ösztön. Ez tanított ben-
nünket keménykötésű kévét is kioldani, agyagos, kavicsos, égvé-
nyes talajon füvet fogantatni, a kopárból termést varázsolni. 

X. Aser nevére utal: run TE CEPX - r s " boldogolni fognak13 s 
irigységgel nézni minden népek, t x boldogságot jelent: sokkal 
boldogabbnak, szerencsésebbnek, nagyobb sikerrel működőnek tar-
tanak mindenütt, mint önmagad. A többség sűrűvérű lomhasága, 
olykor nehézkes tunyasága a szamárlépcső és lúdjárás sorját magá-
nak biztosítja. Rátermettség hiján a verseiykizáró gyűlölségből akar 
megélni s ha látja a jövevénynek gúnyoltat üzletben, iparban, 
sajtóban erőre kapni, kisarjad benne szertelen az irigyeknek 
merész vágyakozása, acsarkodó dühe. 

XI. József nevére utal a mai ünnep prófétai igéje : "T nutr "i W-
újból felemeli az Úr kezét, megváltani népének maradékát14. József 
faja komor jelok dacára nem adja fel, nem veszti el reményét, a 
jövőbe vetődő bizalmát. Volt félelemre hajló, bajtól .levert, ha úgy 
tetszék, hogy a jónak, jognak nincsen haladása, ha úgy látszék, 
hogy kalodába szorult a történelem lépte. Volt rabja rettegésnek,, 
de a középkor mindig újra visszatérő viharzására sem esett két-
ségbe soha. 

Népek tavaszának jelentkező híradóit elsőnek üdvözöltük min-
denütt s csak távolról derengjen némi fény, újra átreméljük remé-
nyeink sorát. Ha itt-ott észleljük a gyűlöletnek egy-egy leajzott 
idegét, már ébresztjük ábrándjainkat, egyenlőség, testvériség áb-
rándjait. És minden csalódás ellenére félhetetlen bajvívói marad-
tunk hitünknek, a messiási örök béke réveteg hitének. 

XII. Az utolsó törzs Benjámin nevére utal í m n VEtr:. Binjó-
min bímínó szavaival játszva, idézi a midras: megesküdt jobbjára 
az Úr, hatalmának karjára : nem adom többé a te gabonádat ele-
ségül elleneidnek15. 

19 
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Ahol lángra fújták a harcnak holt szenét, mert holt szene, 
sajna, ott rejlik mindenütt, ott kell a haladó világ fuvallatának 
eloltani a kártevő lángot, amely a gyűlölet poklából csapott elő. 

Elközelg az idő, hogy a végzet ollaja elvágja a gyűlölködés 
éltének fonalát s a közhangulat irányításának erőszakos bitorlatá-
ból kiszorul. Megelégli a Gondviselés a gyűlölet tartamos, [der-
mesztő telét és fölzsendül a kopárból, letarolt mezőből szeretet 
tavaszának színvegyes viránya. 

Reményünknek nem szegte szárnyát az átokszülte idő, a rém-
ségek vérgőzös napjai nem fojtották el eszményeinket. 

A szenvedés fémolvasztó katlanában salakjától megszabadult 
Izrael megtelik meggyőződésének mély szenvedelmével, a hivatott-
ság szent lelkesedésével. Vígabb hangulattal, igazabb örömmel üli 
bilincsoldó ünnepét: Tjrrx pt visszhangozását hallva minden ősi tör-
zsének nevében amaz ős hajdannak, amikor a rabságából kikelt 
nép megtanult élni, bízni, hinni és remélni. 

Amen, 

* 

1 Tanch. B. Semót 5. — 2 M. II. 3, 7. — 3 2, 24. — 4 Zecli. 2, 15. — 5 Éz. 12, 1. — 
«Jer. 31, 16. — 7 K. I. 8, 13. — 3 M. I. 15, 14. — 2 Én. Én. 4, 11. — "> m. IV. 11, 7. — 11 Ezek. 
4, 16. — 42 Midr. Till. 136, 9. — 43 Mai. 3, 12. - _ 4 4 Éz. 11, 11. — 45 62, 8. 



E M L É K T Á B L Á K . 

A zsoltár igéje szól. Megszünteti az Úr a háborúkat a föld 
perémeig: eltöri az ívet, elrontja a kopját és tűzzel égeti meg a 
hadiszekereket1. 

A föld perémeig hatolt a világháború. De megelégelte az Úr 
az ernber szenvedését. Felébreszté az emberiesség indulatát, hogy 
fogyassza a világ a fegyverkezést, fojtsa már el a fölfegyverzés 
fejlődését. 

Megszünteti az Úr a háborúkat. Mert mi a háború2? 
Az emberies érzületnek a legiszonyúbb vész, amely sziinetes 

közök békeidejét mindig újból megszakítja dühöngésével. 
A hatalom birlalóinak az elpuhulást megakasztó erőtermő válság. 
A könnyű tévesztésű nemzeti érzékenységnek elkerülhetetlen 

kényszer. 
A gyászbamerült túlélőknek emberpusztító őrületnek romboló 

garázdasága, a rettenetek torlasza. 
És ez az utolsó világháború ? Mi volt ez az elvadult világ-

harag? 
Szította a külföld fékeveszett galádsága, a vérengző ősösztön, 

végig küzdötte a becsületes áldozatkészség, a megittasult hősiesség 
«szményi odaadása. 

De akár vész, akár föllendülés, akár őrület, akár eszmény 
volt ez a háború — az emberi kínszenvedés végtelenségétől dagadt 
parttalanná. Utolsó cseppjéig megittuk mérgét. Elvesztünk árjában. 

Válogathattunk a kínban. Mi kínosabb, viruló ifjúság lemé-
szárlása vagy férlikor delének, deresedő fölkelőknek utolsó erő-
feszítése, hirtelen elaggása, lerogyása menetelő robottól, sáncárok 
nyirkos mérgétől. 

Az élők haláltánca volt! Elűzött százezrek, apátlan gyermek-

21* 
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rajok, hajléktalan özvegyek: reszkető, leromlott, csonka-béna sok 
nyomorékja az írtóvésznek. . . Ifjú vitézek, akiket a szörnyű, a 
balkezű végzet világtalanság örök éjébe taszított. . . Álmatlan szülők 
epesztő, őrjítő rettegése a tűzben állókért, gyászültöttek sokasága 
és kétségbeejtő vesztéseket gyászöltetlen bordó elnémulok. 

És ez a rettenetes háború nem ért véget, hogy a fegyver-
forgatók elfogytak s a fegyverek letevődtek. Tovább nyomorognak 
még ma is hadifoglyai. Elevenen eltemetettek, élőhalottak, akiknek 
utolsóit még mindig nem tudták hazaterelni. 

A háború halottait eltemették. Véget ért az öldöklés. A nyo-
mában kelt iszonyat elmúlt, emlékké, liamarfakuló emlékké válik. 
De feleinket, gyermekeinket, községünk száztizenhat halottját, akik 
elvérzettek a harcmezőn vagy a háborús szenvedés sorvasztásában, 
nem engedjük feledésbe merülni. 

Felróttuk nevüket ez öreg templom falára px rrh r~y rru uít*. 
A bizonyság két kőtáblája lesz ez az írás: tegjmnck bizonyságot a 
zsidóság felől, amely első volt áldozatban, szenvedésben, hűségben. 
A Szentföld hegységének cédrusai és a magyar róna jegenyéi közé 
helyeztük a művészi kéz alkotta művet, hogy emléke legyen az. 
elvérzett áldozatok hűségének a Szentföld hitéhez és a Szülőföld 
rónaságához. Es ha fajhánytorgató őrjöngés meggyalázta emléküket, 
az ő megdicsőülő emlékezetük emberiesebb utókor idején a mi 
igazainknak bizonysága lesz. Ok pedig nyugodjanak az öröklét 
békéjében HE-C1? -ET. 

* 

És akiket hazahozott a gyászoló kegyelet idegen föld rideg-
röge alól és akik itt haltatok bele a harctérről hozott sebekbe . . . 
ide zarándokoltunk ma első ízben hőseink országos ünnepén, hogy 
megdicsőülő emléketeknek áldozzunk. Soha nagyobbat, soha áldoza-
tosabbat nem látott az ember történelme, mint a kettős birodalom 
halálharca. Emberfölötti nagyságban nyilvánult meg a népek ál-
dozatkészsége. Sok ezred volt, amelyet nyolcszor állítottunk ki újra, 
köztük dicső 46-osaink, 5-ös honvédeink. 4b nagy ütközetet vív-
tunk, 17-ben megverettünk, 29-ben győzött fegyverünk. Nem is 
ellenség fegyvere győzött le bennünket. A végső irgalmatlansággal 
végrehajtott körülzárolás maradt fegyverül elleneink kezében: testi 
és lelki összeomlását okozta az éhhalállal küzdőknek. 
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Akik hazajöttek meghalni, összegyűjtöttük sírkertünk első 
virágágyában. Vérző szívvel irtuk síremlékükre: 

Küzdtetek! Oh, elapadt forrása a harcos erőnek: 
Ifjan haltatok el hadviselő feleink! 

Nem fogadott be tömegsír jeltelen öble: begyűjtőnk 
Itt szomorúfüzeink enyhe nyugalma alá. 

Álomhűvelyező, végnélküll létre kelétek 
Hálásan jelölők, hős fiaink, porotok. 

Szent ősi nyelvünkön emlékezünk meg az idegenből haza-
hozottakról és édes anyanyelvünk köszönti e márványon őket: 

Háború holtai — távoli sírok alól hazatértek 
S itt hunytak: kegyelet véste kövükre nevük. 

Szivük vére hiúban omolt: gyöngyözve peregnek 
Hantjuk zöldje fölé hitfeleik könyüi! 

Az ősöknek a szentföldön új életre kelt nyelvén köszöntjük 
őket bánatos panasszal: 

rec; c;n **n rx: cr-frie re; eme: r r : c-n: eri 
r -p p .p rxy xb t z r r xb min r r rxp r x p px 

r e r zrbr: mc: nnitrc; roc: mzpb r:c pxe 
r x r : rrzbzb 
r m chtx ^x 

rye zrrz rx reym crx ryo eh* he r n ncr cri 
r e CEtre .cc rp; p~ "."> r r p cnrrp rcn; xe pH 

rnc m rx —x jrr'S rne pm- r r e-x* inx 
-xv cm rs 

r e r rec 

Amen. 
* * 

* 

* Zsolt. 46, 10. — 2 Félix Salten. — 3 M. ii. 31, 18. 



H Ő S Ö K Ü N N E P E . 

Az ívet, a kardot, a hadakozást elvesztem a földről és meg-
nyugatom őket bátorsággal1. így hallók tegnap. Fájdalom, nem 
teljesült rajtunk az ígéretes ige ! Hazánk földarabolásának gyászos, 
borzalmas előszava volt a világháború. Ami nagyszerűt, csodálatost 
az emberi tudás, kutatás, alkotó erő elért világrészünk művelődé-
sének tetőfokán, azt mind a fondor álnokság, önzés, haszonlesés 
vette kezébe, hogy pusztító fegyverül forgassa ember ember ellen, 
nemzet nemzet ellen. Tömegölő fegyvercsodák, irtóztató gyilkos 
gépek, szörnyeteg, mérföldek rejlő távolából romboló ágyúszörnyek, 
tengerbúvó hajók, bombahordó légi repülők, hallatlan embertöme-
gek, az újvilág hadainak hajórajai, lövészárok iszonya, fojtó gáz 
öldöklő lehe, ártatlan honnmaradtak éhenvesztése: ezek voltak e 
rémes világégés rémes fegyverei, amiket megkoronáztak a vért és 
kincset szomjazó ember állati szenvedélyei'2. 

Összeroppant a népek csontváza, megértek a tömegek őrjön-
gésre, dúlásra, fajtébolyra, vörös rettenetre, fehér rettenetre, egy-
másra torlódó forradalmakra. Törvényrendelte ünneplésre gyűltünk 
e reggeli órában az Isten házába. Nem tudunk még csendes imád-
ságban megemlékezni a múltról, huzamos háborúról, hűségtelen 
szövetségesekről, elhurcolt hadifoglyokról, vészek hullámtorlatáről. . . 

Sajognak még sebeink: gyászoljuk a harctér hős halottait, 
gyászoljuk a békebeli harcok súlyos keserveit. Azt az iszonyú időt, 
amikor a vészes háború lezajlása nyomán vonzotta a tömeget a 
végletek és szertelenségek csábító ereje, bódító dühe. Megmozdult 
rémesen egyenetlenség, visszavonás, pártosság, ellenségeskedés — a 
békebeli háború minden rejtett rugója és föltáruló eszköze. Ütött a 
kalandorok órája. Gombamód keltek különítmények, bajtársi szövet-
kezések. Elénk állott a közszereplés sok neves és még több immár 
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novefeledt színjátszója, fajgőgös felfogás szájaskodása. Földarabol-
ták a bitorkezű győzők, hitszegő talján frigyesek, ránkéhült rácok, 
áruló, prédalesi, ólálkodó oláhok földünket és a megmaradt csonkon 
megindult a kisebbség hajszája : jogok elkobzása, alkotmány kikap-
csolása, erőszak hadjárata, merényletek láncolata, 

Ezért nem pusztán harc hősei, akik érettünk estek el a világ-
háború csatamezőin: a mi elesett fiaink feledetlen vértanúi véreik-
nek, hitük vérigsértett sorsosainak. 

Rajtuk immár a nehéz rögnek, jobbára idegen, rideg rögnek 
terhe, rajtunk a szabott számarány szégyene, nehézgondú, keserves 
esztendők ónsulya, a küzdő, tolongó, versengő élet leroskasztó terhe. 

Áhítattal könyörgünk Isten békéjéért nyugovó helyükre, haza-
tért lelkükre, áhítattal könyörgünk Isten békéjéért világháborús vér-
tanúink túlélő, bánatos véreire. 

Áhítattal könyörgünk Isten békéjéért e csonka földre, hogy 
teljesüljön rajta a próféta tegnap hallottuk igéje : ¡vpn n rP Tj? pcyrx"! 
adom nékik a pusztulás völgyét remények kapujául, feltámadás 
reményeül. 

Az ívet, a kardot, a hadakozást elvesztem a földről és meg-
nyugatom őket nagy bátorsággal! 

Amen. 
i 

* * 
* 

1 Hózeás 2, 17. — 2 Rákosi Jenő 2, 171. 



K I H A J T A L E C S O N K O L T T Ö R Z S ! 
1928. május 20. 

És kezde elvonulni elsőnek Júda fiainak táborzászlaja az ő 
seregei szerint és serege élén Nachsón ben Ammínádáb1). 

Őseink táborszállásáról szól a soros heti szakasz. Elsőnek 
Júda törzse vonult, élén jelentős nevű feje; szószerint nácliás az 
ómen, nachsón a baljóslatú, ben Ammínádáb az odaadó nép fia. 
Odaadó, lelkes volt fölkelésünk, hogy a háború kitört, de baljóslatú 
volt az ellenségek gyűrűje. És fájdalom, a baljóslatú jelek beiga-
zultak, beváltak. 

Világgyalázó béke vetett véget a világháborúnak. A fegyveres 
önkény földarabolta hazánkat. Es a fegyveres önkény birodalma él 
még a győzők országaiban. Duvadszabadosságukról nem mondottak 
le. Fegyverkeznek ellenünk, a fegyvertelenek ellen. A háború 
tilalma csak nekünk szól, nekik nem. 

Fölvetődött a háború tilalmának, a vérontó erőszak megbélyeg-
zésének gondolata tengerentúl, tengeren innen, de csak a népek 
keblében, néhutt a törvényhozók körében keltett élénk visszhangot: 
a kormánykodóknál csak letompult utóhangot váltott ki. Igaz, a 
sekélyes harci szólások is elnémultak ! 

A háború költészetét kioltotta a háború véres prózája. A jövő-
nek háborúját pedig nem költői szárnyalás keltő lelkesítéso szüli, 
hanem rémes józanság lelketlensége. Nem lángoló keblek döntik el, 
hanem fojtó gázok: nem hősi bátorságon fordul, hanem vegyi fo-
lyamokon; nem hírverő kaland lesz, hanem gyárak gyászos ver-
senye: nem harcosok kopjatörő mérkőzése, hanem gyilkoló gépek 
összemérése: nem óriások ütközete, hanem gigászi gépelyek össze-
ütközése, Góliátok öklöződése. 

A világháború még hősök harca volt. Nem tudjuk feledni 
áldozatait, a mi megsiratott hőseinkot. De nem tudjuk feledni azt 
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sem, amit elraboltak tőlünk. Hiszen a mi Tiszánk, a legmagyarabb 
folyó is már csak derékben a miénk. Forrását, felső folyását idegen 
partok fogják be, torkolása idegenné lett. Ahol a Dunába szakad 
az ellenséges külföld. 

A legtöbb vesztés pedig minket ért, akik itt imádkozunk. 
Megcsonkult honunk és a megcsonkult honból ki akart rekeszteni 
az irányadó áramlat, a gyűlölet ittassága, csordaláza bennünket. 

A nemzetközi erőszakosság a nemzetek kebelében benső szét-
húzást, forrongást kelesztett és nevelt. A gyűlölet ázalagai meg-
mérgezték a világrészt. A szellemi munka megbénult, jutalmatlanná 
lett. Az ifjúság az erőszakot imádja, a nyers erőt ünnepli. Sóvár 
szemmel fürkésszük a másuló jövő reményét. 

A zsarnok békeparancs rémes igenlésével szemben üdvözöljük 
az uj kérdezést, a világ lélekösmeretének ébresztését. 

Értse meg a nagyothalló, soká kérdetlen győző világ, hogy itt 
kérdés forog, a tudatlanság, a félrevezetés, a hazugság, a gonosz-
ság ellen felvetett válaszkövetelő kérdés, amelynek nem lehet végső 
elintézője a kényszerbékének őrült rendelkezése. Ügyünk kérdésbe 
téteték, kérdőbe hozaték és nem a győző kormánykodók nagyra-
látása felel és az erőszak gazsága, hanem a népek belátása és a 
történet igazsága! 

Hőseink emléknapján fakad reményünk: kihajt még Magyar-
ország lecsonkolt törzse! 

Amen. 

* * 

* 

1 M. IV. 10, 14. 



E M L É K E Z É S. 

c t c í i rxi c t t h rx i - c n etj? xh -ex n - h e Dicsérjük Istent, akinek 
nem hagyott el irgalma sem élőket, som holtakat. Rútnak ma 
soros igéjével ismétli ma ajkunk a biztató igét, a hivő lélek imádsá-
gos sóhaját. Reánk szakadtak a háborús évek, kétségbeesésünk 
könyörgött akkor! Az élet fáján lesorvad águnk, Vad orkán tépi le 
utolsó virágunk, Embervér esőzi öreg gyökerünket, Hallgasd meg 
Isten könyörgésiinket. Annyi vihart oszlattál már el fölöttünk, Osz-
lasd már ezt is, nehogy mind elvesszünk. Mi vagyunk a gabna 
őrlő nagy malmodban, Ne őrölj fel minket nagybús haragodban ! 

t e í " c m t i t o Nagybús haragodban irgalmad ébredjen ! A föld 
alapját rázta mennydörej, a tomboló had és acélzörej. Megszűnt 
a háború, de mennyi meleg vérbe, hideg verejtékbe került ez az 
iszonyú irtás ! Borzalommal fog reá eszmélni a késő korok szülötte is. 
Milyen özön volt az, milyen emberirtás, hol egy emberöltő önma-
génak sírt ás ! Lassan vérzett el az elvérzés őrülete, a lélekfagyasztó, 
testörlő vergődés. Nem lengett győzelmünk zászlaja az utolsó vér-
mező fölött, diadal dicső dalától nem dagadt a szentély dongaíve, 
ívelődő boltozata. És mégis reményfogható bátorodás kele bennünk, 
hogy vérünk áldozása, életünk fogyása nem esett hiába. Csalódtunk f 
Együtt vérzettünk a nemzettol, de nem futottunk be véle együtt 
a békének révébe. Együtt szenvedtünk, aminthogy most nyár nyíl-
tán együtt reménykedünk. Együtt figyeljük a gabnaszülő szent 
anyaföldet, a messzeségbe vesző rónát, amelynek ölé» rejlik táp-
erejű gumó csírája, gyümölcstermő fának töve, gabna gyökérszála. 
A rögtörő vas rég elvégezte alapvető munkáját. Várva lessük, bőven 
hányja-e fejét a kalász, telik-e a gyümölcs szeme, sűrííllik-e a szöllő 
fiirtösödése ? Elfonnyadt a tavasz orgonája, nyílik a méhhívó ákácT 

száll kábító illata, fehérlik a bodza bugája, elkésve l'esled a rózsa 



•331 

sziromrejtő bimbója. Jön a nyárnak termő szaka. Maholnap meg-
indul az aratónak pengő suhintása, a szemtermő búzarend rendvágó 
kaszája. Szűnik a kalásztenger sárguló hullámzása, beváltódik 
a bőség ígérete. Izgalmas, hol lanyhuló, hol vérmesedő reménnyel 
várjuk az ígéret teljesülését, bő termés áldását. Hőn várjuk, együtt 
várjuk a reánk özönlött, talán apadásnak induló áramlattal. 

ern hv eir ¡;r De azért még sűrű, sötét felhőzet borítja a hegyet, 
mint ahogy a Színai hegyét borítá a ma megüljük nagy napon. 
Sűrű felhőzet nyomasztó terhe borítja a komor jelent. Vajon bol-
dogító ige száll-e majd belőle a földre, benső békülés boldog igéje V 
Nagyritkán fölszáll egy-egy búfelejtető, reményszító hír. Mintha 
néha megkísértené színezni a feslő szivárvány a borús boltozat 
síró felhőzetét. 

Fölsír panaszos ajkunk: töröld le közéletünkről a háború átkos 
nyomát, nyomasztó örökéi, öröklődő átkát! 

Bánatos nyoma úgysem tűnik el soha sebhedett szivünkből 
azokért, akik érettünk elvérzettek, akiket végálomban nem csókolt, 
hitves ajka, akiknek szemét végálomra nem zárta le anyának lágy 
keze. Reájuk eszmél ma bánatunk Rútnak szavával: p r r Ti tee" nerrr 
a halál választ el tőletek bennünket. 

Szemből szivárgó könyűvel, szívből csorduló tompa sóhajjal, 
méla gyásszal, tépő fájdalommal, belül megrázkódó kebellel siratjuk 
véreinket, a csatáknak holtukban is megbántott, leklcsinylett, keves-
lett áldozatait, siratjuk a honért is, érettünk is hiába vérzett fiainkat. 

Mennyi tört lomb, hány kifosztott fészek! Nem törli ki jövő 
boldogság ezt a sötét emléket! Amit a szív átélt, nem lesz az nem-
éltté! Rajta ég nyoma hajló korig, vénségig, akkorra-is, mikor már 
nőin remény hajuala int felénk, hanem bánatos merengés szólít 
az emlékezet alkonyán, amikor hulló könnyeinkből enyhe harmatja 
válik bús emlékezés sírvirágainak, mikor halkan szövögeti a visz-
szanéző, hazavágyó lélek avuló emlékeinek borító szemfedőjét. 

Bús emlékezés során keresünk titeket, akik jövétek a végte-
lenből és visszatérétek a végtelenbe: mert van e parányi földi csil-
lanáson innen és túl kezdés és folytatás ! 

Letompul a fájdalom a napok múltával, dologtévő napok gond-
jával; a sötét gyász alkonyi megnyugvássá magasztosul; a meg-
nyugvásból elhunytaink megdicsőülése ragyog föl. 

A nyárelőnek szunnyadó bábúból életre kelt, iramló, könnyű-
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röptű, virág' körül özönlő lenge lepkéje, színes pillangója beszédes 
ódon jelképe öröklétre ébredésünknek, annak a sejtésnek, ami szi-
vünkbe oltva él, hogy irgalmad nem hagy el cncr: nxi cvnn rx életben 
és halálban, halál sugáremésztő feketeségében. Eme szent káprázat, 
hitünk fénylő álma, nem vesz belé a hamvadó szív széthulló porába. 
És az emlékezésnek e bús óráján fölhangzik a szívnek csendes 
zokogása és a hallgatag érzés így ömlik imába : rrfrx H'rr! 

Amen. 



B I E D L J E N Ő DR. 
1689. II. 10. — 1928. VII. 13. 

r r — r i bz by —pe trx1) A szombat búcsúztató énekében ismé-
telők az este e szókat. Elijáhú nevét viselted tisztes öregatyád után, 
a prófétáét, akiről a hitrege azt tartja, hogy örök időkre jó hírek 
híresztésének letéteményese. Es minő rémes csalódás, megrendítő 
hírhallás fűződölt pénteken e névhez ! Anyád szíve a távolban meg-
sejtette, mikor merült a műtő szerszám soká gyötrődött testedbe: 
de remény hírhallása vigasztalt bennünket nap-nap után. Gyász 
hónapját hirdettük tegnap : mélységes gyász körít ma téged, a háború 
késő, utótallózású drága áldozatát. Imént még köztünk forogtál. 
Hihetetlen lészen tűntöd : álmainkat gyakran látogatod majd meg ! 

Viselted a háború fegyverét, nehéz szolgálatban, harctéren is, 
a harcok hyénáinak, a kémeknek nyomozásában is. De hazatértél 
véreidhez, tudományodhoz, művészetedhez. Csak egy ízben fogtál 
még fegyvert, őrizni ünnepünket, megmenteni a galádok jármától 
a polgári társadalmat, életre kelteni a nemzet haderejét. 

Biedl Jenő nem volt mindegy-alakja ma érette gyászt öltött 
társadalmunknak. Kikülcnödött egyéniség volt: kikülönödött, éles 
vonalaktól rajzolódott nemes egyéniség. Az anyai otthon becézett, 
féltett fészekfentője, az élemedett anyának leánylelkű ápolója, a jog-
keresés küzdelmének szívós küzdője. Háború rianásából visszatért 
zengő zenének zenés zöngéjéhez, zongorája billentyűinek lehelletszerű, 
dallamidéző keltéséhez, vérei vonós játékának csodás símulású, sze-
retőn árnyaló, tökélyes kíséretéhez. Nem elveszett értékednek szám-
vetése fáj, Jenő öcsém, hanem szívünk szerelmének méretlen vesz-
tése sír. Kín és keserv tanyát üt éretted keblünkben. Mennyi tűz 
alszik, mennyi remény sikkad, mennyi álom alussza örök álmát 
e bús koporsóban ! Idehoztunk, ahol a halál lakik, ahova az élet 
borzadva mer csak belépni, öregszülédhez, atyádhoz, Irénünkhöz^ 
Es amoda, tunnanra öröklét felé kísér könyörgésünk. 

Amen. 
* * 

1 Baer 310. Davidson 3121. 
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15 Hadikölcsön III 83 27 Hadikölcsön V6) 232 
29 Szegek 87 VI 8 A hús 238 
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1923 

I 21 Madách 302 

Hó nap Oldal 

II 22 Ilathenau7) 309 
1924 

IV 25 A 12 törzs5) 319 
1925 

V 1 Emléktáblák 323 
1927 

V 29 Hősök ünnepe 326 
1928 

V 20 Kihajt a lecsonkolt 
törzs! 328 

V 26 Emlékezés6) 330 
VII15 Biedl Jenő 333 

Jegyzet : ') E E. 2) ETTE. 3)r*EE. *) ¡EEUH. 5) W l S W . 7) "EX '7. 



* * 

-

H I B A I G A Z Í T Á S . 
Lap sor 

17 13 szonlesés 
26 9 dicsősége 
3 1 21 ellenségeiteket 
37 27 tartozott a 
57 8 táborának, 
63 2 nekik 
71 19 ereje, 
77 11 tanulni seregiünk 

104 25 tanítás 
110 36 kiváltságaikat 
136 utolsó Beigazult 
162 13 hozzá kézzelfogható 

— u. e. .. • rffiEty 
180 10 nép az 
200 13 az összesítő 
202 18 • gyűjtötték 
205 5 rrc 
206 1 -hangja 
214 31 mindenki 
221 28 ragaszkodása 
234 4 hivatásban akik 
319 13 rx 'X 
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