
A KiS ÚT
.' .. Sokszor hulloü.a.m, még g.lJermekkoromban, éli termesze

tesnek is találtam, hogYahazaszeretet számomra szent köteles
ség. Most azonban, hOJJY nemrég u, templomi szószékről is ha1Jot
tam a hazaezeretet kiitelesseqének: hangllúlyozását és érett fejjel
komolyabban is elmélkedtem felőle, kénytelen voltam bevallani:
nem tudnám meamondani; mit értsek rajta i.qazán; mik azok ti
konkrét teendők, amelyeknek vállalására a kötelesség teljesíté
sének érzésével tekinthetnék. Olyan dolgokra ugyani.s, amilyene
ket a cselekvő hazaseeretei lelkesítő példáiként szoktak felhozni.
a magam adottságai között aligha gondolhatok ...

Kérdések törnezét veti fel ez
a levél, kérdésekét, amelyek
nyilván másokat is, sokakat
fogJalkoztatnak. Próbáljunk hát
sorjában megfelelni rájuk, egy
szeruen és közérthetően.

Talán az lesz a leghelyesebb.
haa nemzet fogalmával kezd
jük, ameolyről már rengeteget
vitáztak az idők folyamán. Saj
nos, a nemzet általános elfoga
dott meghatározását ma is nél
külözzük, abban a tekintetben
azonban nemigen bukkanunk
véleménykülönbségre, hogy la
nemzet: embereknek történeti
[eg kialakult egysoége, arnelvet
legmagasabb rendű kötelékként
a közös polittkai öntudat va,g-y
éppen politikai küldetés-tudat
tart össze. S az a környezet,
amelyben II nemzet ·élete ·s ben
ne a mi életünk is folyik. eza
környezet a haza.

Világos tehát, hogy a haza
nem egyszerűen terület, mínt
némelyek vélnék. 'I'ermészetesen
terület is, mint ahogya haza
fo,g-alma kétségtelenül összefiig,g
keletkezésében a "ház" fogalmá
val s mint ahogy a hazáról éb
redező első képzeteink azorosan
tapadnak a szülőföld képzete
ihez. A haza azonban jóval
több, m int bolvgúnk felületének
egy meg-határozott darabja. A
haza sokkal nagyobb mértékben
emberi mű is, amely századok
"agy évezredek során alakult ki.

miridazoknak a keze és értelme
nyomán, akik a területén éltek.
Ra végiggondoljuk mindazt,
amit rajta értünk. rájövünk ar
ra, hogy ami hazánk annak a
nemzetnek,amelyhez tartozunk,
teljes anyagi, szellemi és erköl
esi öröksége, amely minden vo
natkozásban kimerítően meg
sem határozhatő.

Van benne föld és ég, együtt
ontott vér és verejték. vannak
heuue dórnok és sírok, emlékek,
hagyományok és szokásck,
anyanyelv, amelyet a legszebb
nyelvnek érzünk: irodalom és
művészet, amely csak itten sar
.iadhatott, Olykor elég egy régi
dal, egy józan közmondás, egy
himzés va,g-y falitánvér. hogy
f'olidézze és életre keltso előt.
tünk azt az egész szétfolvó va
lamit. amit hazának nevezünk,
s aminek 5elképea nemzeiti lo
bogó.

De menjűnk csak tovább.
Különösen 'akkor, ha huzamo
sabban külföldön időzünk, ele
venen megérezzük azt is, hogy
amiért hozzánőttünk la hazához,
m indezeken fölül egy kölcsönös
nagy barátsáz tudata is; a le
hetőség arra. hogy ssivünk sze
rint kibeszélhesstik magunkat,
s H megnyugvás afelől, hozv
meg is értenek minket; nem
utolsó sorban ped1ig egy nag-y
s7.0 li'd!Hritás, ami annyit is je
lpnt, hogy jog'oknak, érdekek-
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_ek és törekvéseknek közössége.
Renan irta: "Alig tudunk meg
Iérni kedves honfitársainkkal,
de még nehezebb náluk nélkül
élni: a nosztalgia, a honvágy
olykor még öngyilkosságba is
visz,"

Sok bizonyságot hozhatnánk
fel arra, hogy a hazán valóban
nemzetünknek ezt aZ anyagi,
szellemi és erkölcsi környezetét,
ezt a nagy barátságot és szoli
daritást értjűk. A legdöntőbb

nyilván az, hogy amikor a saját
tapasztalásunk vagy ismerőse
ink tapasztalása ellene szólna en
nek, a hiány vagy egyenesen sé
relem érzése támad fel bennünk,
olyan hiányé vagy sérelemé,
amelyért valakit vagy valaki
ket önkéntelenül is felelőssé
teszünk. Mert a haza tekinteté...
ben képtelenek vagyunk közöm
bösek lenni. Ösztönösen is sze
retjük és ragaszkodunk hozzá,
végtére is emberi voltunkról
kellene lemondanunk, ha eltép
nők mindazokat a köteléke
ket, amelyek összes vonatkozá
saiban hozzáfűznek nilnket.
Olyan természetes ez a ragasz
kodás és szerotet, mint amilvet
sztileink, vagy még inkább: ön
magunk irányában táplálunk.
Ji1zért annyira bonyolult prob
léma azoknak a lélektana, aki
ket a történelem. a hagyomány
~agy a közvélemény hazaárulók
gyanánt tart nyilván.
Észszerűen következik aZ011

ban, hogy éppen ösztönössége
miatt la hazához való ragaszko
dás, a hazának a szeretete csak
akkor válik erkölcsi értékké is,
ha tudatossá mélvül bennünk, s
ha ehhez a tudatossághoz meg
felelő mazatartás járul.

Tudatosan szcretjiik a hazán
kat, ha felismerjük és elismer
jük e szeretet kötelező voltát,
nálából azokért az alakító, ne
velő és nemesítő jókért, amik
kel születésünk pillanatától

kezdve körülvesz bennünket. S
megfelelő lesz a magatartásunk,
ha ezt a hálánkat tettekben is
kifejezésre juttatjuk. Először

azzal, hogy a legjobb tehetsé
günkhöz mérten teljesítménye
inkkel is igyekszünk hozzájárul
ni a nemzeti javaknak ahhoz II
tömegéhe», amelynek magunk
is élvezői vagyunk. Idetartozik
mindenekelőtt a kenyérkeresli
munkánk becsületes végzése ó,;
állapotbeli kötelességeink pél
dás teljesítése. Éspedig nem af
féle kicsinyes latolg-atás alap
ján, hogy azzal, amit adunk
felér-e mária az, amit kapunk,
hanem annak a kül ön felelős

ségnek 'átérzésével, nniellvel
utódaink és a nemzeti :jövő iy;í
nyúban tartozunk.

Másodszor pedig azzal mu
tatjuk meg hazaszeretetünkct,
ha szívvel-lélekkel rajta ViJ

gyunk, hogya haza mindaunv i
unknak hazája legyen és marad
jon. Ha tehát magunk nem j:>
vagyunk képesek kezdernénve
zésre, örömmel kell fogadnunk
és elő kell segítenünk mindazo
kat a törekvéseket. amelyek
igazságosan. és méltánvosau,
vagyis szemúlyes érdemeik alap
ján kívánják részeJtetni a nm
~lelkezésre álló javakhól fl Hem
zet tagjaj't.

Számunkra, keresztények szú
mára II második főparancs, hogy
szerossük fl'leharátain,Jmt. m int
önmagunkat. Ha tehát általában
is szcretnünk kell minden em
bert, bármi legyen a nemzetisé
ge, színe és műveltség i f oka.
természetes, hogy különöskéu
pen kell szeretnünk honfitársa
inkat,akikkel az országo, a
nyelv, a mult emlékei, a jelen
és a jövő azonossága köt ösz
sze. Ennek 'a szerétetnek értel
mes megnyilatkozásaiba pedig
beletartozik az is, hogy mind
azt, amit saját magunkraik

i!_~ényli.ink a hazától: emllerlH'r.



méltó életet és boldogulást, jó
létet és boldogság-ot - mindezt
másoknak is készek legyünk s
akarjuk megadni.

Ilyen magatartás nélkül üres
szólam az ajkon minden haza
szerétet. S könnvű belátnunk.
mennvire helytelen volna. ha
valaha is inegfcledkeznéuk az
igazi hazafiságnak ezekről a kö
vetelrnénveiről, amelyeket mosí
már röviden is ősszefogl alha
tunk: dolgozni a hazáért és ősz

szes honfitársainkkérf, azokért
is, akik csak ezután születnek,
s imádkozni a hazáért, hogy a
,ió Isten áldó kezét terjesRze fö-
l".'.'Je.

NAPLÓ

Mint minden erény gyakorlá
sában, a hazaszeretet átélésében
és tanúsításában is vannak per
sze f'okozatok. Fel egészen al
áldozatosság és önfeláldozás hő
si magaslatáig. Az a "kis út"
azonban, amelyre megpróbál
tunk rávilágítani, mindenki
számára nyitva álL Ne áltaf.:"'uk
magunkat, ez is kíván lwm
egyszer ál dozatosságot és ön
zetlen odaadást, ám éppen ilyen
kor mutathatiuk meg, hogy a
mi. hazaszeretetünk túlemel ke
dik :a puszta igazságosságon é.";
már valóban az a szeretet, amely
a szó természetfölötti értelmé
ben is erénynek számít, M. Y.

A TITOKZATOS ÉJSZAKA. Nappaiok és éjszakákl Mic"ü<ia
ellentét, micsodn. kancnokü!

A napPrJJ fl lálásé, a lri.<onyosságé. Méf/ ha kűzdelmekkel »oo»
seenoedésekket teli fett is: akkor is várjuk, szeretiűk, mer az em
ber szereti a ri 'Úyos.wí.qol és öszlöns.zerűen irt.áeik a sötétségtől.

A lJi1ágossáfJ ri ieumliin;//ürííbb ajándéka lsteunekl
Az éiszcka. sötétség, szintelenséq, titokzatosság. Homály borul

(f tár.(J.'ljakra és a természet élete a szinek ('S ezerféle formák 'i,i
iá!7ábó/ rítki)ifö.zik: a lw Hl/I'i himíl/(/.

Falusi é.ijel: szin:« hallani a csendet némeiykor;máskor lii
estikeene /1U!lám.úl.: benne, va,qy a lombek zizeanek, oz esti 87!eU:;
mesél, halkan stxil! az oraiaée a toronubéí, a szél SÜl) it. Holló
szárnya rezzenii mcs: II.Z ablakot, .

Borzodáiut hozók az éjjelek, mond.i« a köZlő; falun ezer babol/a
füződik hozzájnk. Meflelevenit-ik a holtak birodalmát. Nem mer
nek elmenni (( lemelő mcl let t ; [obban érdekli őket az életnek ezer
szinbes» és iormáhan előttük prr.qő filmje. núnt a frllám.arlás ri?
ménnének. csendes-békés otthona. Fi.ll;//rlik a knk(lsszlÍt'. J~.~ áld·
ják a. Nap első sugarát l

A háborús éjszakák a. borzalmak (~}s<akái! Rrméni/ir!enek és
úttotamok, mini Dante pokltt! Toreákká nyomorHják a lelket: em
ber szeme fényét idő dőft meatiirik, ef/.IJe1U?S járásá:t me.qgör
nyesztik, simc: homlokáro. méry redőket szántana:k; csuo« fá:rad
ság, zalmr.

És az ember éjsza:ká}a.?
A kisdedé boldo.q szunn.lJodás. A fáradt munlai«é álomlainJll,

al-uris, A betem; mlölrelmes rerabdés. Láeálmok sorozata, 1'fl,q]j fl


