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Válasszatok
Ó Uramisten milyen jól teszed, hogy néha megmondod: ez az a pillanat, amelyben életet,
vagy elmúlást választunk, hogy néha messze elénkbe láttatod a sorsunk. Be jól teszed, hogy néha
egy pillanatban dönteni kényszerítesz sok kérdésben minket.
Mert mi vakmerőek vagy gyávák vagyunk, mi pazarlók vagy zsugoriak vagyunk Uramisten.
Mert mi fantaszták és nyárspolgárok, zsenik és idióták vagyunk Uramisten.
Nekünk hiába próbálnál papunk, tanítónk lenni, velünk oknélkül próbálnál szövetkezni
vagy ellenkezni, mi rokkantak és lovagok vagyunk Uramisten.
Nekünk mindegy, hogy ha teszünk-e valamit olyant, amit aztán későn megbánunk. Nekünk
mindegy, hogy fél vagy hat köböl terem-e azon a kínos, prédás földön.
Nekünk az mindegy Uramisten.
Hanem mikor jég dönti a vetést, mikor fagy töri a szőlőt, akkor be tudunk káromkodni
Uramisten.
»
S be tudunk Téged tenni okául mindennek.
Azután mikor felébredünk másnap, milyen kicsinél kisebbek és földhöz hanyattlottak és
r
%
észvétre se méltóak vagyunk.
Mert mikor választani kellett, százszor is rosszul választottunk — mi, magyarok.
Százszor nyultunk a kard helyett a koronához és kapanyél helyett százszor markoltuk meg
® kardot. Százszor voltunk barátunk ellensége és hitünk renegátja. Százszor voltunk magunkkal
kiegyenlítetlenek.
S ma sem vagyunk mások, mint a milyenek mindég voltunk. Ma is olyan szépen-nyugodtan,
"'deg lélekkel tudnak ítélni bennünk rabló lovag ősök, elevenek, holtak: magyarok fölött. Ma is
a
bban ítéltetünk, amiben ítélünk.
S most, hányadszor válasz út elé került magyarok: válasszatok. Válasszatok a könnyű
e
lmúlás és a nehéz megmaradás, az akarás és lemondás, az apátok és a fiaitok között.
Válasszatok. Olcsó a válasz. A felelősség nem a tiétek, a felelősség a mögöttetek járóké
2
J új generációké, a jövendő magyarságé. A következmények nem a -ti rovásotokra iratnak,
"anem a most és ezután születőkére, s minek magyarnak holnappal törődni.
Hanem ha mégis úgy gondoljátok, hogy érdemes magyarnak s szabadnak lenni, hogy lehet
J^ég az országért, kell ezért a fajtáért tenni, akkor nyissátok fel évtizedekkel előrenézőre a szemed e t , eresszétek évszázadokra vissza az emlékezéseteket és cselekedjetek nyiképen élő emb<*igazával.
Ha megvan még valahol az emberségetek belátása, a magyarságotok érzése, ha kitudtok
! 0? anodni egy-egy időre még, ha néha tudtok sírni, pirulni még: vegyétek elő a belátást, a
Jobb érzést, a könnyet és a józanságot, ne szégyenljetek avval elmenni a lelkiismeretetek templomába
s
letérdelni, ott mondván: én vétkes vagyok Uramisten.
Vagy legyetek vakok, bolondok, gyávák.
És vesszetek el.
UDVARHELYI.

