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ABONYI GÉZÁNAK,
a Nemzeti Színház kiváló tagjának,
a Zeneakadémia tanárának

hálás szeretettel ajánlja
a SZERZÖ.

Előszó.
Bármily gyakran ismétlik is a régi közmondást, hogy "poeta
noscitur, orator fit", a szónoki iinhépzée ebből folyó szabályait
nem vonja le mindenhi. Hogy a szonohi műoészetre minden természeti adottság dacára állandó önnevelésselkészülni kell, azt a
szószék szolgálaiában állók nem egyszer feledik, amint könnyen
engednek a kísértésnek, megelégedni a hésziilettel, melyet a rosszul
értelmezett hrisziusi szóból magyaráznak: .Dabitur vobis in illa
hora, quid loquamini" s éppúgy elhiszik, hogy az előadás formáját jószándék és lelkesedés biztosítja. E téves felfogás eredménye
a szónoki előadás fogyatékossága, mely sokszor minden hatást
meghiúsít s mig világi vonatkozásban zűrzavarra vezet, vallási
téren a hitközöny és erkölcsi lazaság forrása.
Örülni kell tehát úgy annak, ha az egyházi szónoklat felépítésének rendszerét tökéletesítik arra hivatott szerzők, mini
iannak is, ha a szónoki előadás fejlesztése érdekében találkozunk
rodulmi kísérlettel, mini aminő P. Szabó József jézustársasági
atya és főiskolai tanár könyve a szónoki taglejtésről. Ne
csodálkozzék senki, hogy ennek a kérdésnek a szerző önálló műoet
szenielt, mert az előadásnak ez a formai része lehet átütő siker
biztosítéka, amint a legszorgosabb szellemi munka tönkretételére
is vezethet. Helyesen állapítja meg ugyanis szerzőnk: "hogy a
gesztus a szónak nemcsak kísérője és emelője lehet, hanem halálos ellensége is", amint arról örvendetes vagy elrettentő esetek
hosszú sora tanúskodik. Ha az önfegyelmezett gesztus sokszor
magával ragad és szinte megbűvöl, úgy a demagóg vagy szertelen taglejtés a szónoknak különben értékes gondolatmenetét és
lelkesedését nevetségessé teheti és kompromittálhatja. Épp azért
nagyon célszerű a szónoki előadás ezen részére fokozott gondot
fordítani. Az egyházi szónokok is sokkal nagyobb eredménnyel
fognak eljárni az igehirdetés szolgálatában, ha nem elégszenek
meg .az ösztönsúgta gesztussal, hanem a lélektan és esztétika
szabályai szerint kidolgozott előadó stilt fogják a szószéken érvényesíteni. Azért nem kell színészi és szinpadi szerepre gondolni,
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s ha a szeni cél érdekében ebbe az iskolába is jó néhány órára
elmenni, a szerzőnek az a célja. hogy Isten igazságának hirdetése oly formában történjék, mely minden igényt és ízlést hielégit s azért alkalmas eszköz arra, hogy Krisztus szolgája "mindenkinek mindene" tudjon lenni.
Ne ütközzék meg senki azon, hogy a szerző példáit csaknem kizárólag P. Bangha Bélától vette, mert ezt érthetővé teszi
a testvéri szetetet és kegyelet kapcsolata, mely őt elhúnyt nagy
rendtársához fűzi s az a körülmény, hogy a hatásos igehirdetésnek P. Banghánál beszédesebb képviselője az újabbkori magyar
Egyház történetében alig található. Adja Isten, hogya fiatal
szerző buzgalma és ügyessége minél több papot serkentsen és
képesítsen a nagy példa követésére.
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A

szerző előszava.

Az igazi szónoki előadás bonthatatlan hármas egységét a
hang, az arcjáték és a taglejtés adja. Az első a fülön át, a
másik kettő a szemen keresztül lopja a hallgatók sziuébe-lelhébe
a szónok gondolatait. Előadásnál e hármat nem lehet egymástól
elválasztani, gyakorlati útmutatásnál azonban külön kell ezeket
tárgyalni.
Ez a kis munha a szónoki előadásnak csak azt a gyakorlati részét öleli fel, mely a hallgatóság szemén keresztül juttatja
lelkükbe az igazságot, t. i. a taglejtési és ezzel kapcsolatosan
mint a taglejtés lényeges kiegé.szítőjét, az orejátékot.
Az egyházi szónoklat fenséges voltát szembetűnően igazolja
eredete, tárgya és célja. Alapítója: az Istenember ; tárgya: Isten, a
halhatatlan lélek, a kinyilatkoztatás s mindaz, amit az Egyház,
hogy higgyünk, elénk ad; célja: Isten dicsősége a halhatatlan
lélek üdvösségével. Van-e ezeknél nagyobb földön és égben? Ez
azonban jelzi nemcsak a szónok magasztos, isteni tisztségéi, hanem egyben a reá háramló kötelességet is. Ha Szetit Pál ezerint
"fides ex audi/u" (Róm. 10, 17), akkor a legszentebb, legistenibb
igazságokat a legtökéletesebb. legműoészibb formában kell a lelkekhez juttatnunk. A magyar papság ez isteni munkájához akar
kis támogatást nyujtani e könyvecske.
Úgy tudom, hogya magyar könyvpiacon ilyen irányú rendszeres munka még nem jelent meg. Csak a szetény kezdet igényével lép e mű a nyilvánosság elé. E munkámat HartmantDamien : "Du geste artistique" c. könyvének felhasználásával bocsátom a nyilvánosság elé. Fogadja e könyvet a főtisztelendő
papság azzal a szeretettel, mellyel azt a szerző nyujtja Isten
dicsőségére és a halhatatlan lelkek javára. Itt mondok hálás
köszönetet Abonyi Gézának, a Nemzeti Szinház kiváló tagjánalt
s a Zeneakadémia tanárának, aki a szónoki taglejtéseket bemutató ábrák alakításával oly kitűnő szolgálatot tett célunk érdekében.
Budapest, 1941 szeptember 12-én.
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I. Bevezetés.
l. A taglejtés

jelentősége

és haszna.

Amint a szónoki beszédben a szónok hangja a hallgatóság
füléhez, úgy taglejtése a szemekhez szól. Ez utóbbi jelentőséget
felismerte a régi görög és római klasszikus világ s a legmagasabb
művészetig fejlesztette. Egy Roscius nevű színész pl. Cicero minden mondatát élőszó nélkűl is érthetővé tudta tenni csupán taglejtéseivel. Nem csoda. Hiszen a taglejtés nemzetközi nyelv, melyet
mindenki ismer és megért s hatását egyetlen emberi nyelv sem
képes túlszárnyalni. Még ott is ékesen beszél, ahol a nyelv már
elnémult. Ha pl, a búcsúzás pillanatában, vagy temetés alkalmával
részvétnyilvánításunkkor fájdalom szorítja össze torkunkat, egy
puszta kézszorítás s egy szomorú pillantás visszatükrözi egész
lelki állapotunkat. Vagy ha pl. szeretteink nem remélt viszontlátásakor szívünk túlcsorduló boldogságától szóhoz sem juthatunk,
mi az, ami segítségünkre siet? Ismét csak egy kézszorítás, boldogságtól sugárzó, meleg tekintet. Még az értelem és beszélőképesség
nélkül szűkölködő állatok örömét, szornorúságát, hízelgését, haragját is kiolvashatjuk szemükb ől s testük egyéb mozdulataiból.
Hátha még ez mind egy ember lelki állapotát, hangulatát. szenvedélyeit juttatja kifejezésre!
Értékeljük tehát a taglejtés ékes beszédét is. A szép taglejtések alakítását és helyes alkalmazását azonban meg kell tanulnunk s gyakorlat által fejlesztenünk. A hallgatóság számára nincs
kínosabb látvány, mint mikor a szónok beszéde tartalmával
homlokegyenest ellentétes taglejtéseket használ, vagy legalább is
nincs meg a tökéletes összhang a tartalom, hang, arckifejezés és
taglejtés között. Quintilianus szerint még a híres Demosthenes is
"nagy tükörbe nézve szokta taglejtéseit alakítani; annyira bizalmatlan volt, hogy csak saját szemeinek hitt az elért hatás dolgában . . ." Az Isten igéjének fontosságát s a lelkek üdvének legfőbb értékét becsüli alá az a szónok (ha ugyan még megérdemli
e megtisztelő elnevezést), aki a hitet nem a leggondosabb, legrnű
vészibb formában hirdeti.
Mielőtt még rátérnénk a helyes és művészi gesztusok pozitív
tárgyalására, vessünk egy rövid pillantást azokra a hibákra, melyeket a szónoknak feltétlenül le kell magában rombolnia. ha eredrnényesen akar hozzáfogni a szép taglejtések építő munkáiához.
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2. Hibák a taglejtés körül.
Hibás minden olyan taglejtés, mely elern yedtsége, gyengesége folytán nem a gondolat alátámasztására szolgál, vagy leg alább is nincs teljes összhangban azzal.
A z előbbi ellenkezője, a
szertelen tú1zásokba csap ó taglejtés , a jóízlésnek s a
művészi von alv ez etésn ek nem
kevésbbé sú lyos
me gsértése
(1. ábra). Legfelj ebb ren dkívü l
erős indulat kifej ezésére has ználható egy-egy túlzó gesztus ,
de csak ritkán . Már Shakespeare is mérsékle tre int : "Ne
is fűrészéld n agyon a levegőt
kezeddel, . . . hanem já rtasd
egészen fínomul: mert a szenvedély valódi zuhataga , sz élv é-.
sze s mondhatnám forg ósz ele
közepett e is bizonyos m érs ékletre k ell törek edned és szert
tenned, ami a nnak símaságot
adj on." (Ha mlet, III. felv. 2.
1. ábra.
jelenet.) Ez főleg a kezdő sz ónok ot jellemzi. A ttó l fél ugyanis, hogy h a n e m mozo g eleget , el őadása éle ttelen, mer ev lesz ,
azért mind en szót mo zdulatt al akar han gsúlyo zni és arcjá té kkal
. kis érn i. A legtöbb mo zg ás a szóno k nál nem fesztelen ség vagy
kö nnyeds ég, h anem ép pen elle nk ező l eg: id egesség és fel nem
szab adultság. Nem sz abad elfelejtenünk a n agy igazságot, amire
különben az él ő szó mestere i és müvészei, a franciák ré g rájöttek , hogy ' a mozgás, a ges ztus a szónak nemcsak kís érő j e és
e mel ője lehet, ha nem hal álos ellens ége is.
Ne is beszéljünk a boh óc szerepére 'vá llalkozó elöa dó ró l,
aki a gondolat- és érzelemkülönbségek figy elembevétele n élkül
két karjával ö s s z e-v is s z a cs apkod, h andabandázik , kül ön féle
csuklógyakorlatokat vé gez, kö zben-k özben fel-felágaskodik: Nevetsé ges s egyben sajnálatraméltó jelenség.
A ha mis taglej tést , mel y ellene mond , vagy megh azudtolja a szóva l kifejezett gondola to t , mint a hatásos elöadás
legnagyobb ellen ségét, szintén kerülni k ell (2. ábra). A helytelenül alkalmazott gesz tus aká rhányszor megöli a szó no k lat
legjobb ford ulatát , mel yn ek hat ását csa ki s a nyu godt hangsúly
b izt osíthatj a.
De nem kevé sbbé nagy ellensége a term észetes és k özve tlen ta glejtésnek a mesterk élt, csin ált gesz tus és a rcjáték :
az Ú. n. pó z. Ez talán a legtöbb szónok átka . A p ózoló
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2. ábra.

szónok minden mozdulatára, taglejtésére sokkal hosszabb időt
szán, mint amennyit a gesztus természete megkíván. Tehát még
a különben helyes taglejtések is pózolássá válhatnak, ha azok
tempóját a szónok annyira lela ssítja, hogy elvesztik önkénytelenségüket.
E hibák nagyon zavarólag hatnak a hallgat óságra, azért a
szónok első és legfontosabb feladata az , hogy leszekjék ezekről.
Ez gyakorlaital és kitartással sikerül is s így bizonyos idő mulva
eléri, hogya taglejtések dolgában fegyelmezni tudja magát.

3.

Előzetes

tanácsok.

A szónok beszéddel, taglejt éssel és arcjátékkal fejezi ki
magát. Hang, taglejtés, ar cjáték a szónoki előadás bonthatatlan
hármas egysége. E hármat éppoly kevéssé lehet egymástól elválasztani a szós zéken , mint az életben. A be szédnek és taglejtésnek
sz élv álaszthatatlan egysé gét már Shakespeare is kíván ja. E zt a
tan ácsot ad ja ugyanis Hamlet által : "Illeszd a szó t az akcióhoz
és az akciót a szóhoz ." A szép szóno klás legfontos abb követelménye tehát, hogya bes zéd , taglejt és és arcjáték fedjék egymást.
E kö vet elménynek azonban csak úgy felelhet meg a szón ok, ha
beszédj ével teljesen össz eforrt, a be széd - mint monda ni szokás
- a véréb e ment át, mert csak is ír y lesz k ép es belső érzelmeit, a bes zéd igazi karakterét közvetlen kűls ő formá ba is önte ni
és hallgat óit a céln ak m egfel el ő lelki állapot ba helye zni. Erre
vona tko zik Shak espear e ism ert és elöbb id ézett utasítása.
A szóno k legyen ö rö k ő n m e g f i g y e l ő s k örn ye zetfi g yel ő . Talma, a híres fra ncia m ű v é sz an ny ira ment az ő n rn eg 
figyelésben, hogy mik or ha ldok lott, t űk rőt ké rt, hogy sa ját magán
tanulmányo zhassa egy hald okló ar cát. E rde mes az emberek beszédjét és viselke dését is megfigyelni. Más ké p gesztiku lál a vas munk ás, a szővö rn un kás, a szobrász, a hivatalnok, az e l ő kel ő s egy11

szerü ember. Mindegyik egy életet képvisel. A szónok gyakran
a benyomások emlékeivel is dolgozik. Nagyon sok mozdulatot
leshet el az életből, az emberektől. Az így ellesett mozdulatoknak
azonban annyira át kell menniök a szónok vérébe, hogy azok a
szószékről önkénytelenül hassanak, mintha csak a szónok lelkéből
törnének elő, mert csakis így lesznek természetesek és közvetlenek. A szónok azután taglejtéseinek természetességet folyton
fejlesztheti, a természetesség mezejét egyre jobban szélesítheti
olymódon, hogy megfigyelései által mindíg többet és többet tud
kifejezni az életből.
Mikor Tretiákov, híres moszkvai képtártulajdonos megfesttette Dosztojevszkij arcképét Pétervárott Pjerov híres arcképfestő
vel, a müvész mielőtt munkához látott volna, egy héten át mindennap ellátogatott Dosztojevszkijhez s figyelte arckifejezéseit kűlőn
féle hangulataiban, hogy megtalálja a karakter-vonalakat. Igy kell
figyelnie a szónoknak is az embereket, mert gyakran kell majd
a különféle típusokat karakterizálnia a szószéken,
De legyen a szónok kielégíthetetlen is. Ez minden müvész
jellegzetes sajátossága. Igy csiszolja s fejleszti állandóan kűlső
előadását. Michelangelo is egyik szobrát összetörte, mert bár a
nappali világosságban jónak találta, de az esti mécses bágyadt
világánál nem felelt meg elképzelésének.
A taglejlést a beszéd tartalmának megfelelően a szónok
egyénisége szűrje nemessé, müvészivé. Vígabb tartalomnak
könnyed, fürge, szabad, lüktetöbb. gyorsabb. vérteljesebb mozgású
taglejtések felelnek meg, míg a szomorú tartalomnál a nyugodt,
nemes, rnéltóságos taglejtés a helyénvaló. De ezeken belűl is más
és más a változata, sőt még az egyes változatok is más és más
fokozattal, színezettel bírnak.
Az igazi szónok egyik legcsodálatosabb tulajdonságai közé
tartozik, hogy Istentől nyert gazdag természeti adományaival is
müvészi módon gazdálkodik. Használja képességei összes
regisztereit. a szót, a gesztust és az arcjátékot. de ezekből csak
annyit ad ki, amennyit a beszéd célja, a pillanat és a szőveg
karaktere megkíván. Az ilyen szónok mindent megmozgat, amikor
a beszéd karaktere mindent kíván, de mindenütt mérsékli magát,
ahol a szőveg természete mérsékletet sürget s a világért sem
árulja el belső gazdagságát. Miért teszi ezt? Mert számol azzal
a lélektani törvénnyel, hogy addig lesz előadása érdekkeltő, míg
nem födte föl hallgatói előtt teljesen belső értékeit. Amit a hallgatóság egészen ismer, az számára már érdektelen. A rómaiak
elválasztották az igazi szónokot a demagógtól. A demagóg egész
érzésvilágát indulatosan juttatja nyilt kifejezésre, ezért hatása is
csak pillanatnyi, előadása pedig hamar megszokottá, érdektelenné
válik. Az igazi szónok ellenben nemes megjelenésével, mérsékelt
magatartásával csak keveset árul el belső érzelrneiből, mert tudja,
hogy sokkal többet tud úgy kifejezni, ha mintcqy finom fátyolon
keresztül sejteti azokat hallgatóságával.
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Nem szabad elfelejtenünk, hogy mint minden művészet, úgy
a szónoklat is paradox. Minden beszédnek megvan a maga
sajátos tempója, ritmusa, azaz zenéje s a beszéd e muzsikája
kifejezésre jut a taglejtésekben is. Szónokaink még nemigen
tudják, hogy a beszéd tempója a legtöbb esetben nem egyéb
illúziónál. Akárhányszor tapasztalhatjuk a valóságos életben, hogy
az erős indulatok hosszú ideig is hatalmukbán tarthatják az embert.
Ha a szónok pl. ilymódon vinné szószékre a nagy indulatokat,
hallgatóságát hamar kifárasztaná. A valóság tehát mindannyiszor
összeütközésbe kerülhet a szónok nyujtotta illúzióval, valahányszor taglejtéseit időn túl nyujtja. A valóságban mindent a megtőrténtsége igazol, a művészi szónoklatban mindent csak elhihetösége igazolhat. Ezért pl. az izgalmat igazán jól a szónoklatban
csakis a legnyugodtabb szónok adhatja vissza. A szónok őrizze
is meg nyugodtságát, hogyannál mozgékonyabb legyen hangban
és arcjátékban. A nyugodt szónok és a nyugtalan előadó taglejtése közt nagy kűlönbség van ritmusban, dinamikában és kvantitásban is. Az igazi szónok a nyughatatlan nyugtalanság helyett
rnindíg megszerzi magának a nyugodt és hatásában biztos nyugtalanságot, mely fölött művészi fölénnyel őrködik. Tehát az ész
mindíg vigyázzon a szívre. Hevesi Sándornak az a megállapítása,
hogy a legkitűnőbb művészek igazi nagy aequilibristák voltak,
teljes egészében áll a szónokról is.
Amint a szónoklás egyik s talán értékesebb fele: a hallgatás, úgy a szónok mozgásának ugyanilyen értékes fele: a nyugalom. "A mozdulatlanság: a hallgató mozgás." Ez oly eleven,
sokatmondó és temperamentumos lehet, mint az érzelmektől túlfűtött heves és szertelen gesztikulálás, melyet némely szónok
annyira kedvel.
A taglejtés sohase takarja el a szónok arcát, mert ez
egyrészt a hallgatókat zavarja, de másrészt a szónok hangja is
akadályba ütközik, megtörik s így értelmetlen zavart okozhat.
Amily gyakran csak lehet, a gesztus e lő z ze meg a szót
kb. 1/~ pillanattal, de sohase ku ll o gj o n utána.
A jelentős taglejtés m in d íg a hallgatóság arcvonala
felé irányuljon. A másik kar kövesse az előbbi vonalát, de
sohasem ugyanolyan magasságban. Kerülje a szónok mindazt,
ami visszatetszést szül és sohase hagyja taglejtését befejezetlenül.
A taglejtés nem lehet öncél, az csak a gondolatokat támasztja
alá mozdulataival és vési a hallgatók lelkébe a szónok szemei
szuggesztív erejének segítségével. Fontos szabály, hogy a két kar
ne mozogj on egy síkban. A taglejtés kísérj e a gondolat kifejtésének lassú menetét s az egész gondolatkör alatt tartsa meg határozott irányát és csakis a gondolatkör befejeztével ereszkedjenek
ismét nyugalmi helyzetbe a karok símán, minden zökkenő nélkül.
Ha hirtelen váltakozó ellentétes gondolatköröknek rnegfelelően
kell a taglejtéseknek is váltakozniok, az átmenet mindíg mérsékelt
egyszerűséggel történjék.
13

Az egyes szónoklati iskoláktól hangoztatott régi törvényt,
hogy a taglejtés ne emelkedjék a szónok feje fölé, ne tartsuk
megdönthetetlennek. A mutatóujj bátran a fej fölé emelkedhetik,
csak arra vigyázzon a szónok, hogy a könyök ne emelkedjék a
váll magassága fölé , mert ez esetben könnyen eltakarhatja arcát
hallgatói tekintete elől.
Már kezdettől fogva erős akarattal nevelje rá magát az
előadó, hogy taglejtéseit lehetőleg két kézzel alakítsa . A szónok
két oldalán elhelyezkedő hallgatóság szempontjából kötelező ez
aszónokra.

4. A taglejtés két alaptulajdonsága: természetessége
(őszintesége) és szépsége.
Telmészelessége.

Az első és legfontosabb tulajdonság, amit a hallgatóság is
joggal elvár a szónok taglejtésétől, hogy esztétikailag szép legyen
s alkalmazásában mutatkozzék bizonyos folyamatosság. Mindennek azonban a közvetlenség keretein belül kell mozognia.
Mikor beszélhetünk a taglejtés természetességéről. őszintesé
géről ? Ha azok éppúgy fedik a beszéd tartalmat, t árgyát. mint
ahogy a szavak fedik a gondolatot , melyet kifejeznek. Nem sza bad elfelejtenünk, hogy az őszinte taglejtések támaszai, elősegí 
tői az élőszó gondolatközlő munkájának. Azért kell a szónoknak
nag yon óvakodnia az őszinte taglejtés legnagyobb ellenségétől, a
véletlenszülte gesztusoktól, amelyek a karok céltalan handabandázásában mutatkoznak.
Szépsége.

Szépnek mondjuk általában az olyan egységet, melyet változatosság ékesít. A változatosság t úlzs úfoltsága zavart kelthet s

3. ábra.
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4. ábra.

gyengítheti az egész egységes áttekintését. A mérsékelten alkalmazott változatosság ellenben a
fárasztó egyhangúság elkerülésére
jó. A taglejtés változatossága
sem csaponghat korlátlanul, mint
valami gátját rombolta folyam
bősz hullámai. Mint mindennek,
úgy a taglejtésnek is megvannak
a maga határai (3., 4., 5. ábr ák].
A taglejtések kőzvetlensége nélkül nem beszélhetünk azok szépségéről sem. Itt a közvétlens ég szolgáltatja a széps ég alapját. Szép
az a taglejtés, amelynek van nyugodt elindulása, folyamatos ki5. ábra.
teljesedése és kidolgozott befejezése s mindez azonkívül még a beszéd tartalmával és a szónok
arckifejezésével is szabályos egységbe olvad. A kéz feladata első
sorban, hogy a taglejtés szép vonalát megadja. Ez a tapasztalat
szerint annyiféle lehet, mint az arckifejezés.

5. A szónoki alapállás.
Amint a szónok helyes testtartása nagyban elősegíti az elő
adás szépségét és hat ását, úgy egy hibás testtartás könnyen el-

..,, <--.._
. _.6. ábra .

7. ábra .
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terelheti a hallgatók figyeimét a beszédtől. A helyes testtartás
pedig a lábak elhelyezésétől függ. Sohase helyezzük a lábakat
egyvonalba. Esztétikai szempontból, de a szónok egyenes testtartása és könnyed taglejtése szempontjából is legjobb az a helyzet, ha .a testsúly a ballábra nehezedik, míg a jobbláb kissé
előbbre kerül (6. és 7. ábra). Ez a helyzet nem akadályozza a
jobbkezet a jelentősebb taglejtések alakításánál és a szónoklat
közben oly fontos helyes lélekzetvétel is e helyzetben a legkönnyebb. Ha azonban a hallgatóság a szónoktól balfelé van,
a testsúly a jobblábra nehezedik s a balláb kerül valamivel
előbbre. (8. és 9. ábra.)

8. ábra.
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9. ábra.

II. Az arcjáték.·
André Lemoire francia kritikus és regényíró mondja: "A
természet nem tagadta meg az ékesszólást az emberi test egyetlen részétől sem, de legékesebben szólóvá az emberi arcot tette,
- mint mondani szokás, a lélek tükrévé." Az emberi test az
arc segítsége nélkül nehezen bír mozdulatával valamely szenvedélyt kifejezni, ellenben az arc a gesztus segítsége nélkül is igen
világosan kifejezhet bármely érzelmet. A legszebb hangon előadott
és a legművészibb taglejtésektől kísért beszéd is arcjáték nélkül
hidegen hagyja a hallgatóságot. Mennyi kellem van sokszor az
arc egyetlen játékában, a szem egyetlen villanásában. Quintilianus
az arcjáték fontos szerepét így írja le: "Ezzel kérünk, fenyegetünk, hízelgünk, ezzel fejezzük ki rossz vagy jókedvünket, emelkedett vagy nyomott kedélyhangulatunkat. ezen csüngnek a hallgatók, erre szegezik tekintetüket, ezt lesik, még mielött megnyitnók ajkaink at, ezzel tudunk egyeseket szeretni, másokat gyülölni,
ebből értünk meg legtöbbet, ez pótol sokszor minden beszédet."
Garrich Dávid kiváló ango) színész az arc skáláiának nevezte a
lélek-állapot változásainak különböző fokozatait, kezdve a legélénkebb örömtől egész a legmélyebb fájdalomig. Bifon George
francia természetbúvár mondia: "Mikor a lélek nyugodt, az arc
minden része nyugalomban van, de midőn a lélek felindult, az
arc szinte élőképpé változik, amelyen a szenvedélyek híven
visszatükröződnek."
Azonban nem szabad szem elől tévesztenünk a törvényt,
hogy amint az indulatnak, úgy az indulat visszatükröződésének
is az arcon van elindulása, fokozatos emelkedése s innen visszaereszkedése a nyugalom állapotáig. Az ellentétes érzésekre való
áttérés kifejezését is átmenetekkel kell érzékeltetní. Kivételt képez
az a ritka eset, amikor pl. nagy szomorúságból hirtelen örömbe
csap át a szónok, vagy pedig nagy örömből hirtelen szomorűságba.
A szónoknak ismernie kell azokat a íiziognomikus törvényeket,
melyek az egyes érzések ábrázolásában mértékadók.
Az arc összes részeinek játéka között vezérszerepe a s z e ID
játékának van, Az arc többi részének játéka csak a szemek nyelvét egészíti ki, mert a szemben tükröződik vissza a lélek rnindenegyes mozzanata, állapota, még betegsége is. Mint Quintilianus
megjegyzi: "még a könnyet is azért adta neki (a szemnek) a természet, hogy árulói legyenek a léleknek, amennyiben vagy a
fájdalom saitolja ki, vagy az örömtől csordulnak ki szemünkből" .
• E fejezetet Abonyi Géza nyomán dolgoziam fel. [Szerzö.)
2
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Képtárakban is a képek lelki kifejezését keressük elöszőr, ezért
első pillantásunk a szemre esik s csak innen csúsztatjuk lassan
tekintetünket az arcra. De ezt teszi a hallgatóság is a szónokkal.
Hány gondolatot, mennyi érzést tud belefektetni a szónok
egy-egy tekintetbe! Aki szónoklás közben elhanyagolja a szemjátékot, az igazi sikerre nem számíthat.
Vegyük csak vizsgálat alá a legjellegzetesebb arckifejezéseket. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogya vidám és szomorú, a
síró és nevető arc kifejezésében csak a száj vonalainak eltérő
változataiban látni kűlőnbséget, magában az arcban nincs kűlönb
ség. Ha az ókori színiátékokban használt tragikus és komikus
álarcokat vizsgáljuk, - holott tudjuk, hogy az ókori álarckészítők
a lelki állapot fizíognömiaí jeleit túlozták akkor csak a száj
formájában látunk jellemző eltéréseket.
Az öröm kifejezésénél a szem tágra nyitott.
A harag, hirtelen vágy, sóvárgás pillanatában a szem a
lehető legnagyobb mértékben tágranyitott, a szokottnál fényesebbnek látszik, színte szikrázik.
A boldogság kifejezését a Iőlcsillant szem tükrözi.
Az indulatot a megfeszített szem fejezi ki legjobban.
A félelem, rémület és általában a lelki felindulásokban kissé felhúzódik a szemöldök, a pupillák homályosakká, fénytelenekké válnak, a tágranyitott szem arra a tárgyra vagy személyre szegezödík, mely ia rémületet kelti. A száj kissé kinyílik,
mert az állkapcsot tartó két izom önkénytelenül elerőtlenedik s a
levegővétel szaggatott lesz. A kéz szinte meg merevűl, majd ökölbe
záródik, majd kinyílik s görcsösen nyornkodia a karokat, majd a
lábakhoz kap, hogy csökkentse azok reszketését, majd meg a
szívre szorul, hogyelfojtsil annak heves dobogását. A mozdulatok sohasem szélesek, inkább kicsinyek, szük körben mozgók,
kapkodék. Ezt fölhasználhatja a szónok pl. az isteni ítélettől való
félelem ecsetelésénél.
Mikor a félelem a legmagasabb fokú, már borzalommá válik.
nem szabad tisztán kiejteni a szavakat, hanem néha nyögve, néha
rekedten. elfojtott hangon szakadnak ki a mellből.
A kétségbeesésnél vagy kimerülten. erőtlenül hanyatlanak
alá a karok, vagy pedig erőszakos, szinte frenetikus cselekedetek
indulatai ragadják magukkal a kétségbeesett embert. A kétségbeesett ember azért néha összekulcsolja kezét, fejét felveti, szemével az ég felé néz, mintha onnét keresne segítséget. Néha két
kezével a fejéhez kap s szorítia, mintha íéket akarna vetni agyveleiének. mely nagy fájdalmában szinte ki akar ugrani koponyájából. Ez jó szelgálatot tehet a szónoknak pl. Júdás tragikus tettének festésénél, vagy a kárhozottak kétségbeejtő állapotának leírásánál. A kétségbeesés kifejezései ugyanazok, mint amelyekkel
a fájdalom jut kifejezésre. Az arc itt is nyugtalan, a száj nyitott,
a száj szögletei rendkívül lefelé húzódnak, a szem kimered, de
határozott irány nélkül, mint az álmélkodásnál.
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A harag és düh kifejezésénél az ember arca hol elsápad,
hol kigyullad. A lélekzetvétel kínos, gyors, a mell zihál, az orrnyílások kitágulnak, a fogak összeszorulnak, a test összes mozgásai izgatottak.
A jóleső lágy érzéseknél, amilyen pl. a szeretet, s azoknál az érzéseknél, ahol az ember nem engedi át magát a tulajdonképeni nevetésnek: a két orca önkényte len ül felhúzódik,
vagyis a nevetés ábrázolása felé hajlik.
Az öröm mechanizmusában az arcnak jut a legfőbb
szerep. Ezeknél az érzéseknél a szem és száj csak mellékes
szerepet játszik, de e munkáját is rnindíg az arc- harmónia szempontjából végzi, pl. az örömnél könnyes és ragyogó lesz a szem.
A gúnyos mosolynál a száj és szemek mozgásán kívül az
egyik orca rendesen felhúzódik (hasonlóképen a lenézésnél is). A
szem félig csukott s lenéz arra a tárgyra vagy személyre, mely
a gúnyt s a csúfolódást kihívja. Ha a lenézés nem jár nevetéssel,
hanem undorral, akkor a szemöldök inkább lefelé húzódik. Ez
utóbbi esetben különösen fontos szerepe van az orrfintornak.
Mindkét esetben a száj csukott s az alsó ajak kissé kijjebb áll.
Ez az egyházi szónoklatban csak nagy ritkán szerepelhet, de azért
még itt is elöfordulhat, hogyacáfolásnál az ellenfelet a szónok
egy lesajnáló, gúnyos mosollyal intézi el.
Minden olyan érzés, mely az embert lesujtja, egyúttal elsápasztja, pl. a fájdalom. Ez az érzés a szemre épp az ellenkezőjét gyakorolja annak, mint az öröm: nem nyitja tágra a szemet,
hanem mintegv fénytelenné, színtelenné teszi. A fájdalomnál s a
gondolkozásnál a szem összehúzódik, éppen csak egy -résen néz
keresztül.
A fájdalom különféleképen nyilatkozhatik meg az arcon. E
különféle megnyilatkozások gazdag változatát kűlőn-kűlőn sajátítsa
el a szónok, mert ez teszi lebilincselövé az előadást, ellenkező
esetben, ha kűlőníéleképen beszél is fájdalmas tárgyról (pl. Krisztus szenvedéséről), de csak egyféleképen tudja arcán visszatükröztetni a hallgatóság előtt, - mely külőnben már hallotta ilyen
témákról beszélni - érdektelen lesz, mintegy így szól magában
a szónok már ismerős arcjátékát látva: "Ezt már hallottuk . . .
Meggyőzésnél a szem erősen kinyílik.
Ez a rövid elméleti útmutatás azt célozza, hogy megértsük,
mennyire szűkséges és fontos a szónok számára az arckifejezések tanulmányozása. A túlzásoktól természetesen óvakodni kell, de azt elvárja a hallgatóság, hogy az előadó arckifejezése hozzásímuljon a beszéd tárgyához és a szónok érzelmeihez.
Il

2'
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III. A

művészi

taglejtés szerepe
a szónoklásban.

Minthogy a taglejtésnek az a főszerepe, hogy nagyobb
nyomatékot adjon a beszédnek, azért összes szabályát a hang
gondolatközlő munkájának törvényeiből veszi. Azért a taglejtés
játékát egy határozott, művészi zsinórmértékhez kell igazítanunk.
Jelentős taglejtest csakis hangsúlyos szavaknál alkalmazzunk, hogy
előadásunk nagyobb nyomatékot kapjon. De a hangsúlyozó mozdulatnak is csak ott van szerepe, ahol az új lélektani momentumokkal szolgál, különben fölösleges aláhúzássá válik. A szónok,
aki minden szót szemléltetni akar, a fontoskodó nagyképűség
komikumával hathat. Minden fölösleges taglejtés csökkenti az elő
adás értékét. mert a hangsúlyozó akció csakis a szőveggel azonos mozdulatokra szorítkozhatik s így az előadást fárasztóvá és
unalmassá teszi. Egressy Gábornak a szavalásra vonatkozó megállapítása: "Ha egy költeményben mindent kiemelünk, semmit sem
emeltünk ki", vonatkozik a szónoklatra is, éspedig a szónoklatnak
nemcsak élőszóbeli előadására, hanem a tagi ejtések alkalmazására
is. Hogy mikor kell egy szót taglejtéssel is aláhúzni és mikor kell
a taglejtest elhagyni: ez az egyes esetektől függ. Van eset, mikor
a szó magában nézve is eleget mond, főleg ha az arcjáték is
segítségére siet s ha azt még taglejtéssel is alátámasztjuk: a szónok előadása durva lesz. Föltéve, hogy a takarékosság nem a
szegénység takarója, a taglejtésekben való mérsékletet nagy rnű
vészi erénynek kell tartanunk. Minél kifejezőbb egy szó, kísérő
gesztusra annál kevésbbé van szűkség. Hang, arcjáték és taglejtés
együttvéve erős színezésre képes, de ha a szó karaktere nem
kívánja az erős színezést, hagyjuk el a taglejtést, esetleg az arc
játékát is. Vegyünk csak néhány példát a taglejtések alkalmazására:
"Pedig a boldogság vágya a természet szava és a természet
szavában nem lehet disszonancia" (Bangha). Hol lesz a taglejtés?
Csak e szavaknál: "nem lehet disszonancia" (10. ábra).
Mi hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk az ő Egyházában
(ll. és 12. ábra). Hol lesz a taglejtés? A két "hiszünk"-nél.
"Tegyen mindenki egy millimétert hozzá s akkor meglesz a
nagy, a hatalmas katolikus sajtó" (Bangha). Hol lesz a gesztus?
E szavaknál: "Tegyen mindenki egy millimétert hozzá ..." (13. ábra).
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10. ábra.

12. ábra.

11. ábra.

13. ábra.

"Ha Jézust látni akarom, ha erős akarok lenni az ő hitében, ki kell vetnem lelkemből az anyagiass ágót és érzékiséget, a
gőgöt és a kevélységet . . . " (Bangha). E példában a taglejtés
tart a felsorolás egész tartama alatt: "az anyagiass áget és érzékiséget, a gőgö t és a kevélységet" (13. ábra).
"Krisztus azt akarja, hogy az ember önmaga döntsön abban a
kérdésben, hogy akar-e az Istennel együtt örökké boldog lenni,
vagy ha méltatlannak bizonyul, szenvedjen-e örökké" (Bangha). Ebben a példában 2 taglejtést kell alkalmazni: egyet, mely egyenesen
az égre mutat e szavaknál: "az Istennel együtt örökké boldog lenni"
21

14. ábra.

15. ábra.

(14. ábra), s egy másik földre irányulót e szavaknál: "szenvedjen -e
örökké" (15. ábra).
Ha szónoklás közben az indulat fokozódik, ennek arányában a taglejtés is er őteljesebb é válik. Ez az egyszerű vagy han gsúlyozó taglejtés szerepe a szónoklásban. A művészi öss zetett
ges ztus az egyszerű taglejtés hangsúlyozó szerepénél már többre
is vállalkozik : szemléltet, érzelmet fest , stb.
Vegyük most az egyszerű és összetett gesztusok fajait , alakítását és szerepét k űlőn-kűlőn behatóbb vizsgálat alá.
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l.

Egyszerű

gesztusok.

a) A mutató taglejtést - mint a neve is mondja - akkor használjuk, ha valakire vagy valamire rámutatunk, de szemrehányásnál is nagy hatással alkalmazható. E gesztusnál a három
behajlított ujj a hüvelykujj alá kerül, csak a mutatóujj marad
egyenesen. Változatai a következők:
a) A vízszintesen szembemutató gesztus az álltól indul
ki jól előrenyujtott karral. Valamely igazság bizonyítására és megerősítésére is szolgál,
Példák:
"Emberek . . . figyeljetek ide! Értsétek meg, hogy szebb a fény,
mint az árny; jobb az élet, mint a halál; fölségesebb a hit, mint a tagadás és gyönyörűségesebb, diadalmasabb, gyözedelmesebb a szeretet.
mint az önzés, a gyűlölet és a kétségbeesés!" [Bangha.] (16. ábra.]
" A dogmatikus, tárgyi igazságokhoz való rendűletlen ragas zkodás,
az Egyház tanítótekintélyének csorbítatlan védelmezése egyik legszembeötlőbb jellemvonása az e~és= őskeresztény irodalomnak : ezen ne m
lehet vá!toztatnil" [Bangha.] (17. ábra.]

16. ábra.

17. ábra.

fl) Az oldalt mutató taglejtésnél erős lendülettel a
nyaktól indul el a kar. Ez a gesztus valamely személyre vagy
dologra hívja fel a hallgatók figyeImét (18. és 19. ábra).
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Példák:

18. á bra .

"De az Egyház épp azért, mert
Krisztus m űve, győz is mindíg, éppúgy, mint ahogy magát Krisztust nem
lehet legyőzni" (Bangha). (18. ábra. ]
"Közben a lusták és korhelyek
nemtörődömségével biztatjuk is ma Runkat: ugyan dehogy! semmi baj!
Majd vigyáz a rendőrség és vigyáz
li hadsereg és vigyáz az állam! Ugyanígy hitegették magukat a
boldogabb időben a spanyolok is"
(Bangha). (19. ábra.]
"A tengerentúli pogány missziókban ez a felekezeti megoszlás máris
rendkívül gátlólag érezteti hatását .....
(Bangha). (19. ábra .]

19. ábra .

"Minden feszület az ő képe s e mléke: egy vérthullató passziflóra ,
egy 1900 esztendős véres nefelejcs ,
az Istenember áttört Szio éneh feléd
zengő es éng ése . .. . (Bangha). (20.
ábra .]
"Ennek a szeretetnek az E ucha ris tia és lélek közt talá ló szirnboluma a z örök lámpa, melynek pis lákoló fénye mintha nag y, impozá ns,
szeretetteljes párbeszédet ör ökítene
meg Krisztus és a lelkek között "
(Bangha). (21. ábra. ]
..Itt akart maradni köztünk, bárha titokzatosan; közelről akarta
hallani panaszainkat, érezni szívünk
dobogását, felszár ítani könnyeinket ,
védelmezni
lelkünk
tisztaságát "
(Bangha). (21. ábra.]
II
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20. ábra .

21. ábra .

yJ A vízszintesen oldalt mutató taglejtés elindulása
olyan, mint az előző gesztusé (lásd 19. ábra).
Példa:
II' • • aki utánam akar jönni, mondja a nagy kereszthordozó tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap s úgy kövessen
engem l" (Bangha.) (19. ábra.)

dJ Az oldalt mutató taglejtésnek van még egy változata: t. i.
az oldalt, de kissé előre a látóhatár felé mutató gesztus,
valamely távolodó gondolat, vágy kifejezésére (22. ábra).
Példa:
..Szetetnék rohanni Kí~ába és Japánba és Grölandba és Oceániába
és mindenegyes embertársnak sírva szeretnék nyakába borulni s így
könyörögni neki : Testvér, felebarát, gondold meg: mi mindketten egy
örök sors és örök élet várományosai vagyunk l" [Bangha .] (22. ábra.]

22. ábra.
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e] Az ég felé mutató taglejtés kétféleképen végezhető:
vagy úgy, hogy a kézfej tenyerével a váll felé fordul s a mutatóujj kissé begörbül vagy pedig kifelé fordított tenyérrel (23. és 24.
ábra). Az előbbi kitűnő szelgálatot tesz figyelemfelkeltésnél és
valamely állítás erősítésénél i az utóbbi inkább figyelmeztetésnél
használatos. Alakításában kerüljünk minden szőgletességet, karunk
könnyedén írja le a megfelelő vonalakat. Tekintélyes magatartással alakítva, tiszteletet parancsol és kelt.

Példák :
"Nem lehet kételkedni ' benne : Jézus mindenekel ött igazságol
hozott " (Bangha). (23. ábra.]

24. ábra.

23. ábra.

"Ellenben azt mondta (Jézus) : aki
az Egyházra nem hallga I. legyen
nekünk pogány és v ámos! ' [Bangha .]
(24. ábra.)
"Hát hogyne lenne Jézus csodálatos mint a tisztaság királya l"
[Bangha.] (24. ábra.]

r;j A föld felé mutató taglejtésnél a kar a függő
leges vonalat a szószéken kívül írja le, nem belül (25. ábra).
E taglejt éssei kemény sürgetést fejezünk ki, de néha elsorolásnál
is használható.

Példa:
"Mert ha vannak is nála (az érz ékis égn él] súlyosabb b űnök, ez
annyiban lehet legvégzetesebb, mert oly könnyen ejti meg az embert,
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leg~yors abban,

legkönnyebben s legmélyebben megalázza s megnyomo-

rilja" (Bangha). (25. ábra.]

25. ábra.

Nem győzzük eléggé hang súlyozni az elvet, hogy a jelzett
taglejtések csak akkor öltenek magukra müvészi hajlékonysággal
rendelkező sz épséget, ha a karok minden bizonytalanságtól mentes, tiszta, világos vonalvezetést vég eznek. E célból pedig sz űksé 
ges, hogy a szónok rnegszerezze magának az alkar m űvészi rnozgatásához s z űks éges hail ékonys ágot, de vigye bele taglejtésébe a
megkí vánt határozottságot is.
b) A z e Isoroló (kimutató) taglejtés ~o nalvezetése a fejtetőtől indul ki. A kar ferde irányban lendül el a testtől, nehogy
a szónok arcát elíödi e, E gesztus elindulásakor és kö zben is
a hüvelykujj a mutat ó- és a k őz épső ujjon nyugszik. A lendület

26. áb ra .

27. ábra.
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végén a kézfej jel együtt az ujjak is félig szétnyílnak, Csak félig
nyílnak szét az ujjak gyöngéden egymáshoz simulva, mert így
szebbé válik a taglejtés (26. ábra). Ha két kézzel végzi a szónok
e taglejtést, azt oly módon tegye, hogy a kézfej ek egymáshoz
közelítsenek és csípőmagasságban szinte érintsék egymást a test
előtt, oly mozgást végezve, mintha valamit mérlegelne (27. ábra).
A felsorolást, ha a beszéd természete úgy kívánja, figyelemfelkeltő taglejtés vezesse be (28. ábra).
Példa:
"Krisztus az, aki az Egyházban mai napig müködik, a hármas
nagy irányban (28. ábra: figyelmet felkeltő gesztus) : a tanítás (29. ábra),

28. ábra.

megezentelés (30. ábra), lélekkormányzás

29. áb ra .
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(29. ábra) terén" (Bangha).

30. ábra.

(A 29. és 30. ábrák: elsoroló gesztusok.) Minthogy elsorolás és kimutatás következtetés nélkül nem fordul elő, azért minden elsorolást és kimutatást következtető taglejtésnek kell bezárnia
(54. ábra).
Az a gesztus, melyet figyelemfelkeltő névvel jelöltünk, össze foglalásoknál is hatással alkalmazható.
Példa:
li A szentmise ebben a futólagos áttekintésben is mint fölséges
mozaik, mint m űvészi remek áll elöttünk. Feltárul el őttünk benne . ..
(Következik az összeíoglal ás.] [Bangha.] (28. ábra.]
U

c) Az állító (erősítő) taglejtés egy állítást tesz nyomatékosabbá, valaminek a fontosságát tünteti fel. E gesztus a maga
sajátos ielleg ét élesen tartsa meg. A törzset jól ki kell húzni, a
fejet pedig felemelni. A kéz a melltől indul ki és felfelé lendül.
A kézfej zárv~ marad s csak a kiteljesedésnél nyílik szét úgy.
mint a mutató taglejt ésnél. Hasonlíthat a szembemutató taglejtéshez is, azzal a kűlőnbséggel, hogy itt a testtartás és az arckiíejezés keményebb erőt, parancsolóbb magatartást ölt magára (31.
ábra). Egyéb változatait az ábrák világosan mutatják (32., 33., 34.
és 35. ábrák).

Példák:
.Krisztus változhatatlan is" (Bangha) . (31. ábra.)

s ugyanilyen változhatatlan az Egyház

31. ábra.

"Ahol nem segít többé sem gazdagság és el őkelőség, sem tudomány
és hatalom, ahol a z orvos is már csak kétségbeesve vonogatja vállát,
egyedül Krisztus papja az (32. áb ra), aki békét és vigaszt hoz , s mily
m élys éges vigaszt, mily igazi békét I" [Bangha.]

32. ábra .

"Rohanó
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i dő ,

kerget özö percek és évek ! Még

k ett ő t- hárm a t

for -

dulnak velünk az évszakok s az Isten szántóföldje nekünk is csendes
nyugvókertünk leszen I" [Bangha.] (33. ábra.]
"Mivel Caesar engem szeretett, megsiratom, mivel szerenesés
volt. örvendek, mivel vitéz volt, becsülöm öt, de mivel nagyravágyó
volt, ledöftem őt." (Shakespeare : "Julius Caesar". Brutus beszédébö l.)
(34. ábra.]
t.

33. áb ra.

34. áb ra .

"Valóban élni fogunk a síron túl, valóban bemeg yünk az örökké·
valóság házába. valóban megnyílik előttünk a lehet őség. hogy ha megérdemeltük s engedelmes ~yermekként simultunk a mi Istenünk és
Atyánk kezéhez, örökké bold ogok is leszünk" (Bangha). (35. ábra.]

35. áb ra.

d) A tagadó tagle jtés alakítása úgy történik, mint a mutató
ges ztusé, kissé el őrenyujtott karral. A szembemutat ó taglejtést ől
eltéröe n azonban itt a mut atóuj j kissé felemelkedik s a kéz köny31

nyedén mozog jobbról-balra és balról-jobbra a tagadás jelzésére.
A könyök és kar csak könnyedén mozogion, különben nevetségessé válhatik e gesztus (36. ábra).
Minthogy a tagadó gesztusnak rendszerint megfelel egy állító
taglejtés (37. ábra), azért a következő példában e kettőt összekapcsoljuk.
Példa:
tagadó: liA katolicizmus nem a puszta imádkozást írja elö"
(36. ábra),
állító: " hanem feladatai vannak szociális téren is" (Bangha). (37. ábra.]

36. ábra.

37. ábra .

• e) A kérdő taglejtés. Minden fölvetett kérdés, még az Ú. n.
szónoki kérdés is feleletre vár. Ez utóbbira maga a szónok válaszol. Tehát minden kérdő taglejtéshez tartozik egy válaszoló gesztus is.
A kérdő taglejtés többféleképen alakítható :
l . vagy mutató vonalban, éspedig szembe vagy oldalt mutatva
(38. és 39. ábr ák]
2. vagy a mellen összefont karokkal. Itt ismét két eset
lehets éges :
a) vagy álló helyzetben (40. ábra)
b) vagy pedig a szószékre könyökölve (41. ábra)
3. vagy félkézzel a szószékre könyökölve s ugyanazzal a
ké zzel kifelé is mutatva (42. ábra).
E kérdő taglejtésekhez tartozó válaszoló gesztus azonos a
következtető taglejtéssel a két kar helyzetét tekintve (54. ábra),
de megkülönbözteti attól a szónok arcjátéka (43. ábra).

32

Példák :
"Hol van a vilá gnak az az éde ssége, amely felérne Jézus szeretetével?" [Bangha.] (38. ábra.)
"Nem ott kezdódik-e az igazi Valóság oda túl, a Nagy Kapun túl?"
[Bangha.] (39. ábra.]

38. ábra .

39. áb ra .

"Miért éppen karácsony napja az ajándékosztás ideje?" [Bangha .]
(40. ábra.]
" Talán megcáfolta valaki a túlvilág s az örök élet létezését?"
[Bangha.] (41. ábra.]"
"Talán az újabb filozófusok döntötték meg a hitet?" [Bangha.]
(41. áb ra .)

40. á bra.
magára.

3

41. ábra.

Itt az arc a fölényesen lesajnáló mcsoly halvány árnyala tát ölt heti
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"Holott mi ez az evilági élet?" (42. ábra.]

Válasz:
"Egy kis göröngy aiét Himalájához képest! Egy pillanat egy
évmilliárd mellett l" [Bangha.] (43. ábra .]

43. ábra.

42. ábra.

"Ki nyujtotta a Krisztus-rendelt e kegyszereket. a gyónást, az
áldozást? Ki ő rzi, véd i a házasság szeatségi [elleg ét? Ki száll síkra a
gyermekek vallásos nevelése mellett?" (44. ábra.]

44. áb ra.
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45. ábra.

Válasz : "Ugyebár az Egyház" (Bangha). (45. ábra.]

f) A felkiáltó taglejtés elindulása olyan, mint a mutató
gesztusé és az ég felé tör azzal a kűlőnbséggel, hogy a kéz itt
nyitva marad, csak az ujjak görbülnek be kissé s a tenyér oldalt
fordul. A szem kisérje a gesztust. Legyen gondja arra is a szónoknak, hogy kezét közben könnyedén rezegtesse, hogy így testének
merev hátraszegettségét elkerűlje.
Példák :
"Megöltük azt, aki mindenkinél jobban szeret minket, aki általunk
halt meg, hogy értünk meghalhasson. Deicidák vagyunk, istengyilkosok!"
(Bangha.) (46. ábra.]
"Borulj el ég s nap, sötétitsd el arcod. szakadjatok meg kősziklák
és remeg] meg , ó föld, mely ilyen szörnyü népség hordozására vagy
kárhoztatva!" [Bangha.] (47. ábra.]

46. ábra.
3°

47. áb ra .
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"Nézd: aki itt széttaposva, szétmarcangolva, szétszaggatva a
kereszten függ, az a te szeretetedet várja, s azért szenvedett annyit,
hogy te végre megszetessed öt! " [Bangha .] (48. ábra .]

48. ábra .

g) A meggyőzésre, rábeszélésre, behízelgésre használatos az Ú . n. "Fénelon-gesztus". Ez a szónok állítását míntegy
aláhúzza. Minden szónak erőt, .súlyt ad és jelentőséget kölcsönöz.
A homlok irányából indul el. Ugy formáljuk, hogy oldalt fordí tott kezünk hüvelyk- és mutatóujját ,,0" alakban összetesszük.
Alakításánál a karok jól előrenyujtandók (49. ábra). Egy kézzel is
alakítható (50. ábra).
Példák :
"Logikusnak csak a teljes, egész katolicizmus tekinthető s nincs
mitöl félnünk, ha híven raga szkodunk hozzá" (Bangha). (49. ábra .]

49. ábra.
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..Igy válik a sajtó csakugyan a világ urává, a legfontosabb kérdések hivatlan, illetéktelen, diktátori vagy bitorlói elintézöjévé" (Bangha).
(50. ábra.]

50. ábra.

Megjegyzés: Vitatkozásnál, bizonyításnál legkifejezőbb
kézmozdulat az, ha a mutatóujj hegyét összefogjuk a két szomszédos ujjal (51. ábra).

51. ábra.

h) Az elutasító (visszautasító) tagle jtés a Iültől indul
ki és követi az oldalra irányuló mutató taglejtés vonalát. A visszautasítás jelzésére a kar kissé felemelkedik s a nyitott tenyér oldalt
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fordul a visszautasított tárgy felé. A szónok feje, miután egy
rövid pillantást vetett a taglejtés irányába, szilárd határozottsággal
az ellenkező irányba fordul. Az arckifejezés felháborodást, méltatlankodást mutat (52. ábra).
Vigyáznia kell a szónoknak arra, hogy bár a visszautasító
taglejtésbe beleolvad a ferdén oldalra ' mutató gesztus is, mégis
mindkettő t. i. a visszautasító és a ferdén oldalra mutató
megtartsa jellegzetes tagozottság át, egyik a másikat ne nyomja el.
Ez hatás és esztétika szempontjából fontos szabály!
Példa :
"A kárhozat [ellegét a jézusi ítélet két szörnyű végzése jellemzi:
Távozzatok! és Az örök tűzre!" [Bangha.] (52. ábra.]

52. ábra.

i) A kö vetkeztető ' taglejtés elindulása és folytatása
hasonlít a kimutató (elsoroló) gesztushoz azzal a kül őnbs éggel ,
hogy ez a mell előtt a gallér magasságából indul ki (53. ábra).
Az elindulás után a karok két oldalt ferde irányt véve egymástól,
a törzstől mind jobban távolodnak. E gesztus kiteljesedésénél
a ké zfejek széfnyílnak (54. ábra). E taglejtés nagyszerűen hasz nálható elsorolások és kifejtések lezárására is.
Példa:
"J öttek aztán az ellenséges támadások a szellemi téren: az istentagadó bölcselet, az illetéktelenül támadásra használt s e célból megham isított természettudomány, majd a társadalmi és politikai keresztényellenesség : szabadk őm űvesség, kultúrharc, forradalom, bolsevizmus . . .
(53. ábra). S az eredmény mégis az, hogy bármennyire üldözik Jézust
az ö Egyházában, ez az üldözött Egyház mindíg újra Feléled" (Bangha).
(54. ábra.]
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53. ábra.

54. ábra.

il Az általánosító taglejtés vonala a váll magasság ából
indul ki. A karok a váll magasságában keresztalakban széjjeltárulnak (55. ábra). E taglejtésnél azonban ne mereven, hanem
mint az ábra mutatja, a könyöknél kissé behajlítva táruljanak
széjjel a karok. Ezt a természetesség kívánja így.
Példa:
"Mennyi tiszta istenszeretet, mennyi karitász, mennyi szociális gon doskodás, mennyi vértanúi készség, mennyi sz űzies fölfelé-vágyás, menynyi apostoli lángolás díszíti azóta birodalmad széles virágoskertjét I"
[Bangha.] (55. ábra.]
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55. ábra .

k) Az egyszerű érzelmi taglejtések gyűjtöne ve alá
foglaljuk azokat a gesztusokat, amelyek megilletnek. meghatnak
s mély benyomást gyakorolnak a hallgat ós ágra. De ezek a tag lejtések érzelemkeltö munkájukat csak akkor végzik sikeresen a
hallgatóság lelkében, ha azoktól maga a szónok is át van fűtve
(56 . és 57. áb r ák].
Példák:
"Gondoljunk a roppant pokolra : Oroszországral 160 millió ember,
akit véres terror alatt tari néhány százezer gonosztevőnek őrült erőszaka t[Bangha.] (56. ábra.]
"Képtelenül d őre s esztelen tud lenni az ember" (Bangha). (57. áb ra. ]

56. áb ra.
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57. ábra.

Az

előadó

és a szónok.

Előadás közben az értelmi szünetek pontos betartása és a
helyes lélekzetvétel müvészete az előadó ügyességének bizon yítékai. Tegyük hozzá azonban, hogya megfelelő helyen és időben
remekbe készült taglejtések alkalmazása az igazi szónoki tehetség
eg yik legszebb megnyilatkozása.
Az előadó művész minden törekvése a helyes hangs úlyozásra és a szép hangsz ínezésre törekszik. A szónoklásban a tag le jtés teszi erőteljesebbé az előadást.
Az előadásnál azt nézzük, hogy melyik az az alaphangsúly.
amelyre mint fundamentumra, pillérre helyezzük a beszéd lényegéL Figyelembe vesszük továbbá az egyes mondatokon belül azokn ak a szavaknak hangsúlyát, melyek a mondat értelmére világítanak rá. Végül az egyes szavak hangsúlyára vagyunk tekintettel,
mely az egyes szavak értelmi kihangsúlyozásán kívül, a mögöttük
rejlő érzelmi színeket is kifejezésre juttatja. A szónoklásban a
t aglejtés mindezt még szebbé és eredményesebbé teszi.
Előadásnál a gondolatok fokozását követi a szavak erejének
megfelelő erőteljesebb hangbeli előadás. A szónoklás minden ilyen
gondolati és hangbeli fokozást taglejtésekkel mintegy aláhúz.
A taglejtésnek tehát van kifejező ereje, mert plasztikusabbá
teszi a gondolatok és érzelmek küls ö kifejezését.

A felolvasó és a szónok.
Minthogy az .egyházi szónoknak szentbeszédek alkalmával
sz entírási szak aszt is kell felolvasnia, ezért a felol vasás közben a
szónok k űls ö magatartását is tárgyalnunk kell röviden. Nem szólunk itt arról a hangbeli és előadásbeli k űlőnbségr ől, mely a szónokot a felol vasótól el választja, bár tudjuk, ho gy a ki váló
felol vas ók a szós zéken is becsületet szereztek a biblikus sz őveg
nek hanem csak azt a k űlső megjelenési formát óhajtjuk
bemutatni, amely a felolvasót a szónoktól megkülönbözteti. A legtöbb ember számára a Szentírás zárt könyv maradna, ha egy-egy
kitűnő felolvasó ajkáról nem szólna hozzá.
A felolvasónak nem szabad figyelmen kívül hagynia azt az
e lvet, hogy felolvasásával nemcsak az egyszerű .meg értet ésre kell
törekednie, hanem a felolvasás természetének megfelelő keretek
között műv észi produkciót kell nyujtania. A felolvasó gesztusa,
arcj át éka. hangmodul ációia sz ű k e b b korlátok közé s zorul,
mint a szónoké s csakis a legíínomabb hangárnyalatokat hasz41

nálhatja a szent sz őveg karakter-kűlönbségeínek éreztetéséhez,
de ezek a modulációk mindíg a felolvasó egyéni hangjának területén maradjanak.
A felolvasónak magatartásában kerülnie kell minden színészi
pózt, de távol kell magától tartania a mesterk élts égnek még a
látszatát is. Már megjelenése is keresetlen elfogulatlanságot áruljon el.
A felolvasó testtartása legyen nyugodt, természetes. A felolvasás előtt jártassa végig tekintetét hallgat óságán s válassza ki
magának a hallgatóság közül azt a kis csoportot, amelyiken szeme
felolvasás közben a legtermészetesebben nyugszik majd meg.
A könyvet mindíg balkézben tartsuk, kellő távolságra a
fej től. Ez azért fontos szabály, mert így a hallgatóság szeme elől
nem takarja el arcunkat a könyv, s másrészt hangunk is megtartja természetes csengését, amennyiben nem ütközik mindjárt
ajkunk előtt akad ályba s nem törik meg. Fejünket emeljük kissé
fel, hogy így a hangképzés s a
lélekzetvétel könnyü és természetes legyen. Felolvasás közben
pedig a megfelelő hangsúlyozás,
hanghordozás és hangszínezés
mellett mindvégig figyeljük testtartásunkat is, nehogy ennek természetes m élt ósága elernyedtségbe menjen át. (A felolvasó különféle helyzeteit az alábbi ábr ák
mutatják : 58 ., 59., 60., 61., 62.,
63., 64. és 65.)
ss. áb ra .

59. ábra .
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60. ábra.

61. ábra .

62. ábra .

63. ábra .

64. á bra .

65. ábra.
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2. A

művészi

összetett gesztusok.

Az eddigi fejtegetés beigazolta, hogyataglejtésnek van
nyelve, kifejező ereje és hogy ügyes kezelése nag yban foko zza az
előadás sikerét.
Miután meggyőződtünk arról, hogyataglejtésnek őszintének,
szépnek kell lennie s hozzá kell simulnia a bes zéd eszmei tartalmához, felvetődik a kérdés, vajjon célhoz érkeztünk-e már gesztustanulmányunkban ? Korántsem. Amint a hangnak, éppúgy a tag lejtésnek is van beszédszínező ereje. A taglejtessel a szónok nemcsak saját érzelmeit s azok árnyalatait juttathatja kifejezésre, úgyhogy hallgatói 'érzelemvilágát is a magáéra kapcsolhatja át, hanem
képes gesztusokkal ábráiolni, festeni, karakterizálni, stb.
Az egyszer ű gesztusok tanulmányozása kapcsán nyert ele meket, alapvon alakat kell itt beépítenünk az összetett, müvészi
ta glejtésekbe úgy , hogy ezek az előadás kűlső form áját is egészen
széppé, folyamatossá, kifejezövé tegyék. Ez már a művészet legmagasabb fokára emeli a k űlső előadást.
Erős indulatoknál, éles karakterizálásnál, élénk színezésnél
itt-ott előfordul az az eset is, hogy a szónoknak fel kell áldoznia
egy vagy több taglejtést abból a célból, hogy egy k űl őnáll ó összetett taglejtés szépség ét és ielent őségét annál jobban kidomborítsa.
Például: "Az a hi úságvás ára, amelyet női divatnak , modern mulatozási, fürdőzési stílusnak, kozmetikának és színművészetnek neveznek, nem csupán ártatlan szépségíitogtatás, sok esetben széps éghazudozás, hanem vajmi gyakran közönséges csábítás és ön ámítás is, kimondott, szándékos erotikus ingerlés (66. ábra)
és vétkezé sre kihívás!" [Bangha.] E mondat végén tel jes dinamikával kí vánkozik diadalra jutni egy indulatos taglejtés, azért a
siker érdekében a felsoroló részeknél tartózkodni kell a gesztusoktól.
Az indulatkeltésnél kűlönösen a szemek játék a érvén ye sül he t lenyű göző hatással. .

66. áb ra ,
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Vegyünk most olyan gyakorlatokat, melyekben a különféle hangulatoknak. érzelmeknek megfelelő taglejtés, arc- és szemjáték szép összhangban jut kifejezésre:
parancsoló hangon (67. ábra): "Hah, pártos szellemi el

előlem,

ell" (Madách);

megszőlítással (68. ábra): "Ádám, Ádám I elhagytál engemet.

Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban" (Madách);

67. ábra.

68. ábra.

csodálkozással (69. ábra): "Miért nem maradtál hát a fényes
égben. E por-világra miért jövél közénk?" (Madách) i
elragadtatással (70. ábra): "Ah, élni, élni: mily édes, mi szép l"
(Madách);

69. ábra.

70. ábra.

45

kétségbeesetten (71. ábra): "Mit ér, mit ér a játék csillogása ,
Előttem mely foly, nem hatok belé
S nekem csak egy rejtéllyel több
jutott" (Madách) í
gúnyos, lesajoáló hangon (72. ábra): "Ne félj, csak szellemed van,
De tested megmarad, mint múmial" (Madách);

71. ábra.

72. ábra.

haragosan (73. ábra) : "Ne hitegess, Lucifer, ne tovább. Hagy j
tudnom mindent, úgy, mint megfogadtad" (Madách).

73. ábra.

Az összetett tagle jtések fajai a következők : szemléltető, érzelmi, tekintélyt [m éltóságot] sugárzó, előre sejtető és cselekvést
pótló gesztusok. A szemleltet ő gesztusok ismét lehetnek: mutató- ,
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állító-, tagad ó-, visszautasító-, íelkiáltó-, általánosító- és utánzószemléltetők.

Az érzelmi taglejtések változatai pedig ezek : általánosító érzelmi, érzelemfestő , érzelemkarakterizáló, érzelemkeltő
és a seg élyűlhívó gesztusok.

a) A mutató-szemléltető taglejtés. Ez mindíg az ellenoldalról indul el, mint ahová irányul : jobbról balra vagy
balról jobbra lendül. Az irányt mutató kéz jól el őreh úzva, a
hallgatóság felé fordított tenyérrel felemelkedik, a kis érő kéz a
sz ónok felé fordított tenyérrel a mell közepe tájékán áll meg
(74. és 75. ábra).
kező

Példák :
"Elmenni innen a világból, elhagyni a sz űkősséget, az animalitást,
az érzékekhez kötöttséget, kimenni innen, ki, ki valahová, lel új életrendbe, testetlenül tiszta légkörökbe, az Atyához, a mindenek Alkotójához: ez a lélek legmélyebb nosztalgiája, az igazi hazájába való honvágya" (Bangha). (74. ábra .]
"Vajjon a hegyek grandiózus pompája nélkül, a nap. a hold. a
csillagot: kimeríthetetlen poézise nélkül Isten nem teremthetett volna
földet?" [Bangha.] (75. ábra.]

74. ábra.

75. ábra.

fl) Az állító-szemléltető taglejtés nagy erőt kíván. A
testtartás egyenes, szinte merev, a fej erősen felemelt. A fejig
emelt kéz a törzs hoss zában nagy erővel lendül vissza. A nyitott
tenyér kissé feltartott, az ujjak jól kifeszülnek. E taglejtés két
kézzel is alakítható. Ez esetben a fej magasságából indulnak el
a kezek, de közel kell azokat egymáshoz hozni. A két kézfej ne
essék egy síkba . Az erő mellett sok őszinteséget kell belevinni.
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Példák :
"Nincs kétség benne : ez a lelki béke a legnagyobb kincs a világon"
(Bangha). (76. ábra.]
"Határozottság kell, mégpedig Isten törvényére való hivatkozással!" [Bangha.] (77. ábr a.]

76. ábra.

77. ábra.

"Művészet a kisértések legyőzése, királyi művészet! Minden azon
múlik, meqtanuliuk-e ezt a művészetet s eredményesen tud juk-e aik al maznil" [Bangha .] (78. és 79. ábra.]

78. ábr a.

79. ábra.

"E lszomorltó érzés , ha arra gondolunk, hogy csaknem kétezer
é vvel a megváltás után hatalmas táborok vannak, amelyek magukat.
kereszténynek s Kr isztus hiveinek vallják s ugyanakkor nem a békes-·
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ség s egység, hanem a széthúzás, elszakadás és gyűlölködés alapján állnak" [Bangha.] (80. ábra .]

80. ábr a.

y) A t ag ad ő - s z e m lé l t e t ő taglejtés olyan győzedelmes
tagadás szemléltetésére szolgál, mely tudat alatt ezt juttatja kifejezésre : "csinálhattok, amit akartok, még sincs igazatok". Ilyen győ
zelmi mámortól átf ütött tagadás többféleképen érzékeltethető.

Példák:
uA pokol tagadása két forrásból szokott eredni" (Bangha). (81. ábra .]
"Vajjon a poklot a papok találták ki? Nem , arról minden kétséget kizáró módon beszél a kinyilatkoztatás" (Bangha). (82. ábra .)

81. ábra .
4

82. ábra .
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"A bűnösök életén soha sincs igazi áldás" (Bangha). (83. ábra.]
"Nem hiszem. hogy volna egyetlen tanúnk, amelyet éppúl!Y el nem
fogadhat nátok , mint ahogy a legmélyebb szellemek és legélesebb elmék
nálunk elfogadják, ti is elfogadnátok, ha kellőképen ismernétek" (Bangha).
(84. ábra.]

84. ábra.

83. ábra.

"Ne értessünk félre, ilt most nem mini polilikai vagy gazdasági
irányról van szó a marxizmusról" (Bangha). (85. ábra.]

85. ábra.

ll) A visszautasító-szemléltető
szemléltető taglejtéséhez hasonló. Ezt

gesztus alakítása a mutat óa taglejtest csakis személyekre alkalmazzuk és nem t árgyakra. A visszautasítást egy vagy
két kézzel szemléltethetjük.
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Példák:
"A rosszal, helytelennel szemben nem a türelmesség van a helyén,
hanem a visszautasítás és jellemes színvalIásI" [Bangha .] (86. áb ra.]
"Sok, aki a temet őben talán márványsírban fekszik, csak gazul
került az Isten szántóföldjébe s feltámadása nem az igazak é s boldogoké lesz, hanem a kárhozottaké" (Bangha). (87. ábra .]

87. ábra .

86. ábra .
Erőteljesebb

visszautasításnál

előnyösebb

két kézzel alakítani

a gesztust.
Példa:
"Az utolsó itéleten a rosszak itélete ez lesz: Távozzatok
átkozottak. az örök tűzre!" [Bangha .] (88. és 89. ábrák.)

tőlem

88. ábra.
4*
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89. ábra.

E) A felkiáltó-szemléltetö tagI ej tések.

Példák:
"Sirass (minket Úr Jézus), de add, hogy mi is együtt sírjunk veled:sirassuk önmagunkat a bünbánat könnyeivel és sirassuk felebarátunkat az irgalmazó karitász könnyezö buzgalmával!" [Bangha.] (90. ábra.)
, "Miért rohan. ~ágt~t, s~i;gJld 'és ~zikrdzik itt felettem ez a töménteleti "sok lobogó tűz, ezek a l ánggömbök, ezek a borzalmas méretü és
távolságú, sisterqő, robbanó; protuberanci ákkal és napfo1tokkal örvénylő
tüztengerek?" [Bangha.] (90. ábra.]

90. áb ra .

"Jaj , ezek a fekete foltok I Ezek a vérvoros, lángszln ű, mámorító '
és esztelen szenvedélyek ! E z a tob zódó, ő r ült testiség, ezek a szennyes
örömök l" (Bangha .) (91. ábra .)
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91. ábra.

YJ) Az általánosító-szemléltető taglejtésnél a karok
jól széttárulnak, a kezek lebegnek. A fejtartás egyenes. E taglejtésbe is vigyünk erőt (92. ábra).
Példák:
"Nemcsak az egyéni életet reformálta az Anyaszentegyház, hanem
az inlézményeket s az általános egyházi fegyelmet is" (Bangha). (92. ábra.]
"Jézus nemcsak tiszta s nemes szeretetet hozott a világra, hanem
ezt a szeretetet általánosan kötelező és mindenhire kiterjedő paranccsá
telte . . . " (Bangha). (92. ábra.]
.

92. ábra.

:fl Az utánzó-szemléltető taglejtések célja al. élénk
szemléltetés. Itt már nem olyan gesztusokról van szó , melyek
csak a szót illusztrálják, hanem olyanokról, amelyek a szőveg
jellegzetességeit domborítják ki. E jellegzetességeket a szónok
rnűvészi fantáziája fedezi feJ a szavak mőgött s így a szőveg
mélyebb vonatkozásait tárja hallgatói elé. E taglejtéseknél azon53

ban nagyon vigyázzon a szónok arra, hogy nevetségessé ne váljon általuk. Olyan szavakat, melyek optikai kiegészítésre nem
szorulnak, mozdulatokkal érzékeltetni fölösleges. A mozdulatoknak
annyira kifejezőknek s lenyűgözöknek kell lenniök, hogy míntegy
a hallgatóság szeme elé várázsolják a t árgyát (93., 94. és 95.

ábrák].

Példák:
"Alleluja, örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámadt s minket is feltámaszt majd egykor az utolsó naponl" [Bangha.] (93. ábra.]
"S nemcsak leszáll hozzánk, hanem fel is emel bennünket magához" (Bangha). (94. ábra.]

93. ábra.

94. ábra.

"Ússz az árral! Hajolj meg a divat előtti Tégy úgy, mint a
többiek . Bókolj. görbülj. imádj! És akkor nek ed adja az örd ög mindazt,
amit adhat . . ." (Bangha). (95. ábra.]
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95. ábra.

l) Az é r z e l mi - t a gl e jt é s e k a következök:
a) Az általánosító-érzelmi gesztusok. Ezeknél a kezek
a mellközép irányában helyezkednek el.
Példák:
"VeiekelnL búnbánatot tartani kötelességünk" (Bangha). (96. ábra.]
"Megtanít a tisztaságban kincset látni s azt nemcsak immel-ámmal ,
hanem lelkesedésből, szeretetb öl, megbecsülésből megtartani" (Bangha).
(97. ábra.)
'

96. ábra.

97. ábra.

/J) A z érzelem festö taglejtés egy kifejtett gondolatot,
érzelmet vázol vagy egy szenvedélyt juttat kifejezésre. Ez a taglejtés kifejezöbb arcot kíván , mint az egyszerű érzelmi taglejtés.
A szónok érzelmi á t í ű t ö t ts é ge mélyebb vonalakkal vetíti arcára
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a gondolatot, az érzelmet, a lélek ihletét. Nagy hatással alkalmazhatjuk imánál, kőnyőrgésn él, vagy olyankor, amikor érzelmektől
túlcsordult lélekkel beszélünk Isten magasztos dolgairól. E tag lejtés külső megnyilatkozása hü Iotográfi áia legyen a belső erőnek.
Példálc
"Ó Jézus, tiszlaság királya, győzedelmeskedjél bennünk is!" [Bangha.]
(98. ábra.]
" Vidd diadalra mibenniinh is a te tisztaságod diadalmas , Iehérs éges,
örök kincseit" (Bangha). (99. ábra)

98. ábra.

99. ábra.

"Mennybemenetel! Aldozócsü/örlökl Az Atyához rnegtér ö, földi sz ű
életre szálló s azt nekünk is megnyíló Krisztusi" [Bangha.] (100. ábra.]
k össégb ől felsőbbrendű

IDO. ábra.

S6

"Jézus a kereszten, légy te a mi életünk iránytűje, légy szeretetünk gyujtópontja, légy vigaszunk s erönk az élet küzdelmeiben l"
[Bangha.] (101. ábra.]

101. á bra.

"Mint hos szú éjtszakára a hajnal, úgy derül rá a Kyrie borongós
sóvárgására a Gloria . . . " (Bangha). (102. ábra.)
"Karácsony által jutott a mi nyomorult kis földünk a legmagasztosabb értelemben veli periheliumba, napközelbe" (Bangha). (103. ábra.]

102. ábra.

103. ábra .

r ) Az érzelemkarakterizáló tagi ej t s abban különbözik az érzelemfestő gesztustól, hogy míg ez utóbbi a szónokot
karakterizálja, amennyiben átérzésből fakadó és természetesen
ható, de mer őben szubjektíve önkénytelen mozdulata az a szóé
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noknak, addig az érzelemkarakterizáló nemcsak a szónok őszinte
szubjektív mozdulata, hanem a szónok által festett dolgok vagy
személyek karakterizálása is. Tehát a szónok önkénytelen mozdulata mellett, a szónok által festett dolog vagy személy objektív
mozdulata is.
Példák:
"Sokszor kérdezem magamtól, ha a csillagos ég csodáit szemlélem: hát vajjon ezek a csillagok mirevalók ? Miért teremtett Isten
nemcsak napokat, hanem egész tejutakat a fejünk felett" (Bangha). (104.
ábra.]

104. ábra.

"Hiszen akárhány ember talán csak akkor okulna, ha 'mindennap
villám csapna le valahol a közelében . . . (Bangha). (105. ábra.)
II
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105. ábra .

"Mi emberek, úgyIátszik, egy átokverte. vakságsujtotta nemzedék
vagyunk. egy képtelens égig esztelen s a pokoliságig megromlott fajta.
hogy még az Isten Egyszülöttének meggyilko/ásától sem riadtunk vissza "
(Bangha). (106. ábra .]
"Emberi kéz, ész, patika-tudomány itt már igazán nem segit"
(Bangha). (106. ábra.)

106. ábra.

óJ Az érzelemkeltő taglejtés akkor hü vetülete a belső
érzelmeknek, ha a kezek a szív irányában dolgo znak, a szemek
pedig a magasba szegeződcek.
Példák :
"Az egész passió egyetlen hangos
szereletvallomás, egyetlen türelmetlen, zakatoló, s őt dörömbölő zörgetés a szívünk ajlaján: Emberek,
mit tehettem volna még értetek. amit
meg nem tettem. csakhogy szeresseleh, csakhogy megváltói halálomnak gyümölcsei l a magatok javára
ford ítsátok" (Bangha). (107. ábra.]
"Könnyek hullása, szioek tépődése.
vér, seb. inség. gyász és katasztráfa
mind kemény, súlyos, kínzó
kérdés, bár nem megoldhatatlan"
(Bangha). (107. ábra .]

107. ábra.

a) A s e g ly ű lh ív taglejtés a mellközéptől indul ki , de
a karok határozott, ferde vonalvezetésüket fölfelé végzik s a sz ónok feje fölé emelkednek (108. ábra). A segély ülliív ó taglejtések
é

ó
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egyéb változatait az ábrák mutatják (109., 110. és 111. ábr ák], Itt
csak azt kell még jól megjegyeznünk, hogy az egyes változatoknak
megfelelően a szónok arcjátéka is simuljon a taglejtessel is kifejezett gondolat- és érzelem-változatokhoz. A szem kövesse a
mozg ás irányát.
Példák :

,,6 diadalmas, sokgyözelm ü Jézus, győzz rajtunk is, ahogy győztél
feltámadásodban a hitetlenségen , reménytelenségen. szeretetlenségen,
ahogy győztél ellenségeiden. a szenvedésen s halálon I" [Bangha.] (108. ábra .]

t08 . ábra.

"Adj Uram, örök nyugalmat a megholt hiveknek és az örök világosság fényeskedjék nekik l" (Bangha .) (109. áb ra .]
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109. ábra.

..
..J~z~s a .ker~szte~, légy te a mi életünk iránytűje, légy szereletunk g.vu/lopontJa, legy vigaszunk s erőnk az élet küzdelmeiben! " [Bangha.]
(110. ábra.]

110. ábra.

A segélyűlhívás, ha a kért dolog utáni erős vággyal párosul, bizonyos ihletette éget ölt magára. Az arckifejezés szinte a
végtelenbe mered s az érzékszervek határán túl elragadtatva
szemléli a kívánt dolgot (108. ábra).
Példák:
..Jézus .•. sirunk fölött virágozzon ki a te kereszted, mint a feltámadás és örök húsvét életfája!" [Bangha.] (108. ábra.]
... . . mint gyermekek a karácsonyfát eltakaró titokzatos ajtó
előtt s várják a csengetyűszót: úgy várjuk mi is a lélekharangnak nevezett karácsonyi csengety űsz ót, amikor. megt árulsz el őtt ünk, félelmetes,
igézetes Kapu, rettent ő és kívánatos At járó, és bevezetsz minket abba
az országba, amelyet a megtért latorral együtt félve, vágyva. bizua,
remegve áhilunk . .. " (Bangha). (lll. ábra.)

lll. áb ra .
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Néha az ihletettség magasabb fokán e gesztus átcsap a csodálkozó szenil életbe.
Példa :
"Te tudtad, Jézus, hogyan bánunk majd mi veled, milyen fogad·
tatást és véget készítünk neked, hogyan viszonozzuk a te mihozzánk
való jóvoltodat. Mégsem riadtál vissza tőlünk s a megtestesiil ést ől. mégis
lejöttél közénk a földre, féltő szereletiel tártad ki karod s sziued a te
leendő hóhéraid felé" (Bangha). (112. ábra.]

112. ábra.

b) A tekintélyt, m lt ós ágo t sugárzó taglejtés a fejtől indul
ki s az előre került kéz mereven parancsoló helyzetet foglal el.
Ez nagy erőt kíván a szónoktól és minden kicsinyes türelmetlenségtől mentes méltó ságot. Az arckifejezés is e taglejtés természetének megfelelő erőt sugározzon. Ha szépen alakítja a szónok,
kifejező ereje és hatása páratlan. Csak magasztos gondolatnál és
érzésnél alkalmazzuk.
é

Példák:
"Jöjjetek hát , halandó emberek,
s lássátok meg Lázár sir jában, mi
az emberi természet i lássátok egy
és ugyanazon tárg yon, mily véget érnek terveitek , hol kezd ődik rem énykedéstek ; lássuk létünk feloszlását
s egyúttal meg üjul ását: szeml éli űk
az élet gyözelmét a hal ál diadalában :
jöjj és lásd : veni et vide" (Bossuet).
(113. ábra.]
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113. ábra.

"Mi ne engedjük szekularizálni a karácsonyt. ne engedjük puszta
polgári ünneppé zsugorodni, melyet bárban és lokálokban éppúgy meg
lehet ülni , mint az éjféli misén, pezsg ösűvegek és cigányzene mellett
éppúgy, mint térdreborulva a Jászol előtt . . ." (Bangha). (114. ábra.]
"Ó, érdemes élni, érdemes a legnehezebbet is megtenni. érdemes
lemondani, vezekelni, önfegyelmezést gyakorolni, érzékiséget fékezni,
tisztaságban élni, imádkozni, böjtölni, virrasztani, hiszen oly igen nagy
kincset óvunk és örzünk vele" (Bangha). (115. ábra.]

114. ábra.

115. ábra.

c) Az előre sejtető taglejtés a jövőben bekövetkező
vagy bekövetkezhető eseményt jelzi. A szónok arca prófétai ihletettséggel mintegy a jövőben olvas, s ehhez simul a gesztus is.
A szem mind íg követi a mutatóujj irányát.
Példák:
"Hiszik évek multán, évtizedek, évszázadok multán! S hinni fogják , míg a világ áll, mikor nem a 34., hanem talán a 3000. Eucharisztikus Világkongresszust üli majd a katolikus világ" (Bangha). (116. ábra.)

116. ábra.
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"Miért vagytok békétlenek és h áborg ök, sírók és k étségbeesök,
mikor boldogok is lehelnélek és már szinle itt a földön üdvözültek 7"
[Bangha.] (117. ábra .]

117. ábra.

II' • • úgy ez a szo IS : örök t űz, valóságos gránátja az ezer szilánkként saikrézó, ezer borzalmat magában rejtő isteni itélet rettenetess égének" (Bangha). (118. ábra.]

118. ábra.

"Hogy az ártatlan is szenved? Hogyne! Neki is jó a tilalomfa "
(Bangha). (119. ábra.]
"Ezt a péld asort szinte a végtelenségig lehetne folytatni" (Bangha).
(120. ábra .]
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119. ábra.

120. ábra.

d) A cselekvés-pótló taglejtés hatáskeltésre igen alkalmas , de őszinte és nagy kifejező erőt kíván. Az arckifejezés
kövesse a taglejt ést és legyen eleven vetülete a gondolatnak.
Példák :
" Aki hisz Jézus szavában s a bűn szörn yÖ' végs ö következményében , az inkább választja a szenvedést és Ins éget , akár a remetei lemondást és a vértanúságot is, mintsem hogy súlyos vétket ho rdozzon tudatosan a lelkén" (Bangha). (121. ábra.)

121. ábra.
5
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"Erre a kísértésre aztán igazán nem adhatunk más választ, ha
komoly keresztények és Krisztus hívei vagyunk, mint ezt a szent haragtól átfütött krisztusi feleletet: Távozzál, sátán!" [Bangha .] (122. ábra.)
"S ha majd vándorlásunk a földön véget ér, s fáradlan hajljuk le
fejünket a sírba: Jézus, te légy akkor is velünk, szállj le velünk a koporsó
csendes zárkájába is. lelkünket fogadd be. mint a megtért latorét örökk évaló országodba" (Bangha). (123. ábra.)

122. ábra.
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123. ábra.

Mi a szép taglejtés titkának nyitja?
A retorikai tankönyvek a jó szónok tulajdonságai közé számítják az eleven képzelőtehetséget is. Es joggal. A szónoknak ez
a képessége nemcsak a beszéd elkészítésénél, hanem előadásánál,
a taglejtések alakításánál is döntő szerepet játszik. Ha a szónok
a lélek szemével szinte látja is mindazt, amit mond, könnyebben
eltalálja a helyes taglejtések alakítását és alkalmazását. Ezeket
azután az eddig átvett szabályok szerint már csak csiszolnia kell,
hogy megkapják a szép, világos vonalvezetést, a művészi stílust.
Ha pl. a halálról szólva hallgatóinkat lélekben a temetőn végigvezetjük s így szólunk : "Itt egy tudós teste fekszik, ott egy híres
színésznőé" [Bangha), az az elevenszerű valóságszínezetű képzet
találtatja el velünk a helyes taglejtést, mely e szavak nyomán
támad lelkünkben, hogy t. i.: íme, itt magam előtt látom e síro kat (124. ábra). Vagy ha pl. ugyancsak a halálról szól va ezeket

124. ábra.

mondom: "Az emberben felborzolódik a bántó s ijesztő ' érzés :
és ezen az úton fogok elmenni én is!" (Bangha); mi az, ami ismét
rávezet a helyes taglejtés alkalmazására? E szavak mögőtt rejlő
nagy igazságon alapuló szemlélet, hogy t. i. az élet mindíg reszS·
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ketve su meg a halál előtt s szinte már , látom is, amint felém
nyujtja csontkezét a néma rém. (125. ábra.]

125. ábra.

Tehát az válik igazi előadó művésszé, aki nem elégszik meg
csak a jó hangsúlyozással és szép hanghordozással, hanem ezeken
felül a szőveg mőg é is tekint s a szőveg mőgötti nagy igazságok
nyomán támadt képek hatása alatt ad elő. Igy lesz beszéde nemcsak jól hangsúlyozott és szép hanghordozással előadott, hanem
ezenfelül még hangszínezésben is gazdag, külső akcióiban is
nemes, élményszerű m űv észet, melynek bűvös, lenyűgöző hatása
alól a hallgatóság nem vonhatja ki magát. Ez azonban már az
igazi szónoki tehetség, azaz átélés eredménye.
Az igazi szónok szerenesés fantáziájával beleéli magát a
beszédbe s így szinte a szavak csalják ki belőle a szőveg természetének megfelelő gesztusokat. Ezzel kapja meg a taglejtés a
maga igaz (azaz a beszéd természetének megfelelő) és helyes
vonalvezetését. Ez azonban még korántsem elegendő. Joggal elvárjuk a szónoki taglejtéstől a természetességet és közvetlenséget
is. Ez pedig már csak akkor lelhető fel a taglejt ésben. ha a hallgatóság nem azt a szónokot látja maga előtt, aki a gesztusokat
alakítja, hanem azt, akivel e taglejtések teljesen összeforrtak.
Csakis ezen az úton küszöbölhetők ki az előre kigondolt s kiszámított taglejtések, melyeknek megvan az a nagy veszedelm ük,
hogy csináltak és mesterkéltek lesznek.
Mindaz, amit eddig a szép taglejtés titkának megfejtéséhez
adtunk, nem zárja el az utat a művészi előadás egyik leggazdagabb forrásától : a környezet megfigyelésétől, melyről már szóltunk.
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IV. Szónoki gyakorlatok.
Prohászka Ottokár: Krisztus hív: ..Utánam!"
Elharangozták már a "mennybemenetelnek" első vecsernyéjét! Lágyan s ünnepélyesen zsong a .harangszó a májusi estébe,
mintha hivogatna, mégpedig elhívna. "Fölment Krisztus az égbe!" ...
ezt .zúgja. ' "Ugyan miért ment? Miért nem maradt itt?" hangzik
föl szívünkben a vágy is, panasz is mintegy visszhangul (126. ábra).

126. ábra.

Elment Krisztus Urunk, el kellett mennie, mert az életnek
súlypontja nem ez a göröngy, melyet taposunk, hanem az a másik
világ! (127. ábra.) Nem mintha ezt a rögöt nem szeretnők; szeretjük, - nagyon szeretjük: érzelmeink kötnek hozzá; vérkőzősségben vagyunk vele. Földből valók vagyunk; földbe mélyed
életünk gyökere (128. ábra); hogy azután a földbe vetett mag-

127. ábra.

128. ábra.
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hoz hasonlóan kin őj ünk a földből s fölfelé törjünk a magasba
(129. ábra). Szer étjük a földet, de úgy szeretjük, hogy kivlr ágzunk belőle. Ertik ezt , M. T. Uraim? Az emberi lét olyan, mint
a mag (130. ábra) j édes hazája a föld, száz meg száz gyökér-

129. ábra.

130. ábra .

szálat ereszt bele, de csak azért, hogy egy tökéletesebb létnek
sz éps ég ére s egy teljesebb életnek világosságára tegyen szert. .
Kegyetek erre hajlandók a nikodémusi kérdést fölvetni :
"Miképen lehetnek ezek?" (131. ábra.) Ha nem is tudnánk e kérdésre Iőlvilágosít ást adni, baj volna-e az? Hol van az a tudós ,
ki a fejlődés titkait értené s meghatározni bírná annak útjait,
miel öít a fejlődést magát elejétől végig nem ismeri?! Vegyenek
kezükbe akármilyen magot, milyet még nem látlak, tudják-e,
hogy mi fejlik majd belőle? (132. ábra.) Menjenek el vele a labo-

131. ábra.

70

132. ábra.

ratóriumokba, elemezzék, bontsák szét i meg fogják-e tudni, hogy
miféle növény válik belőle, hogy milyen lesz a rostok szövete, milyen lesz a levele i é gké ksz lnű vagy piros lesz-e a virága? Ha
nem látják, nem tudják! Ime a fejlődésnek egész vonalát kell
ismernünk, hogya magról alapos tudomással bírjunk (133. ábra).

133. ábra.

Ha mármost azt kérdi valaki tőlem, hogy mi lesz a lélekmi lesz az életnek ez ernbri óiából, a felsőbb létnek ez igénytelen magvából, melyet magunkban hordunk, s melynek fejlődé
sét s a végtelenbe irányuló törekvését érezzük, Szent Jánossal
felelhetem: "Nondum apparuit, quid erimus." Még nem tudjuk,
hogy hová s mivé fejlik életünk (134. ábra). S ismét: "semen
Dei in illo est" j az Isten mag va van az igazban i mag az még

ből,

134. ábra.
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csak, még nem virág. S erről a magról sem tudja senki előre,
hogy miféle életté feslik majd szunnyadó ereje.
A hit mondia nekünk, hogy van egy más világ, - hirdeti,
hogy a fejlődés nem teljes (135. ábra). Krísztus fölvezeti tanítványait az Olajfák hegyére, melynek aljában 43 nap előtt vért izzadott s azután a megdicsőült test fizikajának erejében fölment az
égbe s egy más világra fordította tanítványainak Iigyelmét, A hitnek angyala áll azóta ott az Olajfák hegyén s fölmutat, ahol
Krisztus van. Szent Pállal hirdeti: "Quae _sursum sunt, quaerite,
ubi Christus est in dextera Dei sedens. " Keressétek Krisztust;
keressétek azt a másik világot, hol Krisztus ül az Isten jobbján!
(136. ábra.]

135. ábra.

136. ábra .

A kísértő szellem a hegyről Temutat, mondván: mindezt
neked adom; a hitnek szelleme fölmutat, hirdetvén, hagyott van
az ország s a dicső
ség, melyért élni érdemes. A kereszténység pedig megbűvölve
áll s átszellemült arccal, félig nyílt ajakkal,
merev szemmel néz föl,
- föl egy más világba!
(137. ábra.) Elbájolva
Krisztustól, kit nem felejthet, egyre hajtogatja: gyerünk, gr.erünk!
Megöntözte az Ur a földet vérével s könnyeivel ; az örök élet ter137. ábra.
m ékenys égét fektette
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életünkbe i rajta, törekedjünk, hogya boldog halhatatlanságba
kivirágozzunk (138. ábra).

138. ábra.

M. T. Ll.lÉszszerü-e, józan-e ez a földöntúli irányzat? Nem
valami borzasztó terheltsége s agyréine-e ez az embernek? Merünk-e ráesküdni ez irányra, mely szakított a földdel, s.a földdel
való beérésnek nyugalmával s egy végtelen vágynak meghasonlásába döntötte az emberiséget? (139. ábra.) Nem agyrém-e ez az
égbe való törtetés, nem újít ja-e meg a titánok meséjét keresztény
kiadásban? Minek a fanatizmusnak e vasekéjével szaggatni a szép
földnek, a klasszikus kultúrának hantjait s a lemondásnak sírjait

139. ábra.
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ásni a tavaszi pompába? Igaza van a Szentírásnak, hogy nincs
itt _maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük? Krisztus
mennybemenetelének előestéjén fölhívom Önöket, M. T. u, gyerünk föl az Olajfák hegyére s nézzünk az esti alkonyatban a
csendes, mély égbe, hogy aggódó kérdéseinkre - ha lehet megnyugtató feleletet kapjunk.
Kinek van igaza, M. T. U., a kereszténységnek, mely az
égre mutat (140. ábra), vagy a materializmusnak, mely a földre
mutat? (141. ábra.]

140. ábra.

141. ábra.

Bátran mondhatom, hogy a kereszténységnek (142. ábra).
Hitünk ezt világosan mondja; különben minden hit a túlra mutat.
De vannak természetes érveink, melyekre az örök életről való
meggyőződésünket alapítjuk s ezek közül akaruk itt kettőt kiemelni.
Az első az, amit metafizikai érzéknek mondanék (143. ábra).
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142. ábra .

143. ábra.

Van az emberi lélekben valami nyugtalan (144. ábra), a
földdel s a világgal be nem érő gravitáció a végső okokba, melynél fogva sehol sem éri be a végső léttel. A véges lét nem elég
eszének s még kevésbbé szívének. Nem elégséges eszének. Miért
is nem éri be a folyók , hegyek, tengerek ismeretével, nem éri
be a földdel s a csillagok pályájával? (145. ábra.] Kiállhatatlanul

144. ábra.

145. ábra.

szük neki a föld; metafizikát, vagyis Iizik án túl fekvő valóságot
keres. Még kevésbbé éri be szívünk a földi, arasznyi, tökéletlen
léttel. Ismeretünk a végtelenbe visz i nem csoda tehát, hogy szívünk (146. ábra), mely jobban szárnyal, mint eszünk, szintén a
végtelenbe vágyódik, a végtelen jóba, az örök életbe (147. ábra).
Ne mondjátok, hogy ez a vágy az életnek mindenekfölött való,
de határozatlan szeretete. Nem határozatlan, elmosódott vágy ez;

146. ábra.

147. ábra.
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sőt ellenkezőleg

mindenekfölött tiszta s határozott tudat, hogy e
föld s ez arasznyi lét nekünk nem elég . Ne mondjátok, hogy ez
a vágy valamiféle beteges hangulat, "Weltflucht" , csömör; dehogy
csömör, dehogy világfájdalom; szeretet e hangulatnak alapérzelme,
s ez érzülettől nem borús, hanem derült a mi életünk látóhatára
(148. ábra). Újra állítom, hogy az örök élet szeretetétől nem borul el lelkünk! Mi szeretjük a rögőt, a haza szeretetével; szerétjük a vályogot, melyből házunk épült, a családi tűzhely szerétetével; szeretiűk a követ, melyből oltárt faragunk, vallásos áhítattal; rög , sár, kő, a lélek gondolataitól átjárva, a szív szerétetével
s szentelt emlékeinkkel telítve, adja a házat, a hazát, tűzhelyet,
az oltárt; mindezt szeretni szabad s szeretni kell (149. ábra): de

148. ábra.

149. ábra.

e lángoló szeretet nem homályosítja el bennünk az örök életnek
kilátásait ; ház, haza, t űz
hely fölött elhangzik a léleknek hazavágyó szava.
Rózsás érzelmeinknek illatfelhőib ől s menyasszonyi mirtuskoszorúk mő
gül néz ránk az örök
szűkségesség. Ránk néz
kerekre nyitott szemmel,
ránk néz akárcsak egy
medúzaarc s nem veszi
le rólunk tekintetét, bármerre forduljunk. Kikerülni nem tudom. Ha,nem
félek t őle, enyeleg ~elem
s azt súgja fülembe : gyermekem! (150. ábra.) Mi
150. ábra.

76

e lelki állapotnak oka? Semmi egyéb, mint az ember természete.
Mélyen tisztelt Uraim, a legnagyobb könnyűséggel következtet
az ember a végesből a végtelenre, az időből az örökkévalóra, a tökéletlenből a végtelen jóra, s sz íve vágya e következtetéseken ugyanazzal az ösztönszerű könnyűséggel elindul
s szinte odatalál (151. ábra). A véges világból elbujdosik a vég-'
telenbe; a parányi jónak ; mézes csókjától fölébred a végtelen
jónak szeretetére. Ehhez szinte nem kell okoskodás; csak érzék,
ösztön, vágy! Mondják rá, hogy ez a lélek terheltsége; mondják,
lJ:ogy a rossz nevelésnek következménye? Uraim I elhiszik azt
Onök, hogy az a hajlam s értelműnknek az az ösztöne, melynél
fogva mindennek okát kérdezz ük s kutatjuk, hogy ~z a rossz
nevelésnek következménye? (152. ábra.] Elhiszik azt Onök, hogy

151. ábra .

az okság elvét mi neveltük magunkra s hogy mi ültett ük értelmünkbe azt a szürke pókot, ....:....
így nevezi Julius Hart az okság
elvét - mely most ott guggol a
lélek zugolyában s mihelyt gon dolatunk egyet moccan, rögtön
ott terem s szál aival behálózza a
vergődő lelket , s a szegényke
nem tud szabadulni a szörnyű
végzettől ?
Mit használ s mire jó ez a sok
sz óbesz éd terhelts égről , rossz nevelésről, szürke pókról ? (153.
ábra.) Természet ellen, a valóság alaptörvényei ellen ily általános ö szt ö ns ze r ű eé gek e t a lé-

152. ábra.

153. ábra .
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lekbe oltani nem lehet. (154. ábra.] Nem nevelés ez, hanem mer ő
ösztön, tehát merő természet. Megrezdül szívünkben a létnek leglágyabb érintésére. Ertelmi munkánk nak alapföltétele az okság elve;
haladásunknak útjai törekvéseinknek ösztökéje. Vedd el az okság elvét, elvetted értelmednek érző idegét, Nem pók az, M. T. U.,
hanem sas. Szárnyalásának köszöni a lélek minden kiindulását,
s szárnyalásának nem szab határt a látóhatár! (155. ábra.] Vala-

154. ábra.

155. ábra.

mint keres okot, úgy keresi a végokot. azt a kettős végokot : az
ösokot, amelytől van minden, s a célt, amelyért van minden. A z
ösok ot a multban, a célt a jövőben. Az őso k a multban a vég telen hatalom, az ösok a jövő
ben üdv, boldogság, szeretet. Az
őso k a létet s az életet állította
be a világba; a végcél megkoszorúzza ugyanezt a létet s életet
dicsőséggel s boldogsággal (156.
ábra).
Ez a filozofálás kipusztíthatatlan őserő s ez ösztön erejében
tele van a világ "öntudatlan filozófusokkal", akik a legbiztosabban végzik a legmerészebb s legszükségesebb indukciót, a végesből következtetve a végtelenre,
156. ábra.
a tökéletlenből minden jóra
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157. ábra.

(157. ábra). Filozofálásuk imádsággá válik. Mikor imádkoznak s
vágyódnak, akkor kötik össze az empirikus s a transcendentális
világot i mikor összekulcsolják kezeiket s mondják: Miatyánk",
akkor feszíti ki a lélek a maga szárnyait i egyet lendül s oda ér,
hol szíve megpihen (158. ábra).
fl

158. ábra.
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A melafizikának világa - mondja Herbart - jégbe fagyo H
sziget (159. ábra) i igaza van; jégbe fagyott világ, míg az elvont
gondolatnál maradunk i de mihelyt a szív e szigetre ér, megolvad
meleg étől a jég; a jégből víz, kedvesen csacsogó, termékenyítő,
enyhítő vízfolyás lesz s a sziget paradicsommá válik. Ennek így
kell lennie (160. ábra). A szívet az é szt ő l nem szabad elválaszta-

160 ábra.

159. ábra.

nunk ; az ész a kapás, a szíva magvető; életet, gyönyÖrt, viragot, illatot az hint szét. Ha ismerni természetes, vágyódni a boldogság után szintén az, ha megismerni a végtelent sz űkségszerű,
vágyódni utána elkerülhetetlen; a természet, szívünk ösztöne indít
rá. Természetes az a vágy, természetes az a törtetés és szárnyalás. Hagyjátok hát a lelkeket v ágyódni s imádkozni i hagyjátok
természetüknek legőszintébb impulzusait követni. Eltalálnak az
Istenbe! (161. ábra.) S valamint a mi naprendszerünkben minden
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161. ábra .

pörszem végleg is a napba vágyik: úgy az erkölcsi világban végleg minden Istenbe tör, csak ott leli ' pihen őjét.
A második ok, M. T. U., amely miatt igaza van a kereszténységnek, mikor a túlra mutat s be nem éri a földi élettel,
egyéniségünknek hatalmas s eltagadhatatlan ténye. (162. ábra.]
A természetnek koronája az öntudatos "én", az egyén.
Minden érte s miatta van. Gondolhatjuk, hogy mikor ezt állítom,
nem szeg öd őm ahhoz a túlzott egoizmushoz, mely a szeretetnek
kötelékeit széfszaggatja s a szociális életet lehetetlenné teszi. Isten
ments! (t63. ábra.) De annyi bizonyos, hogy az 'e mber öncél -

162. ábra.

163. ábra.

Selbstzweck, tudniillik azért él, hogy önmagát kialakítsa, tökéletesítse s boldogítsa s err ől semmiáron sem szabad lemondania.
(164. ábra.] Ezt hirdeti a Szentírás, mégpedig mindent meghaladó

164. ábra.

6

8t

nyomatékkal, mikor azt rnondia: "Mit használ az embernek, ha
az egész világo! megnyeri, lelkének pedig kárát vallja 7" Ezzel
azt hirdeti az Ur Jézus, hogy az "én" a legfontosabb tény a
világon. Goethe ezt úgy mondja:
Höchstes Gut der Menschenkinder
Ist nur die Persönlichkeit.
Nem is lehet senkinek a teremtmények világában önmagánál nagyobb java. Minden küzdelem és harc, kezdve a kenyérharcon, végig az ideális javakért folytatott harcokon. az egyénért
folyik. A kereszténység is csak az embert sürgeti. Embert min denkiben, akár cézár, akár plebejus legyen. A cézárok istenít ését útálattal elvetette (165. ábra) i kevés volt neki ez az egy isteni

165. ábra.

ember, aki milliók nyakán ült s erőszak által s nem isteni lelkület által emelkedett ki a többi közül. Mindenki legyen isteni
s lesz is, ha rám hallgat, mégpedig nem jogi fikciókkal, hanem
szívbeli valóság szerint. A z ész istennőjét is ledöntötte (166. ábra),
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166. ábra.

mert ez az istennő test és romlás volt. Ne a test lnspir áció íból,
hanem lélekből szülessék az isteni ember. Ily isteni embert, "ki
fogantaték Szentlélektől, születék Sz űz Máriálól", imád Krisztusban s vágyik, hogy mindnyájan hozzá hasonlók legyünk. Az
Istenember áll kezdet óta a kereszténység oltárán, s az oltár előtt
kialakul az isteni ember! (167. ábra.]
E részben meghaladott a kereszténység minden álmot és
plátói szárnyalást; eszménye a legideálisabb, s ami a fö, merő
valóság! (168. ábra.) Nem kell félnie humanista áramlatoktól, nem
imperialista tendenciáktól ; az ö embere a legistenibb, mert Istenember.

168. ábra.

167. ábra .

S íme, ez az igazán nagy s fölséges ideál megfeszítve áll
kereszten függ! Nem érte be az élettel s a legszebb
egyéniségnek egy fölséges életben való bemutatásával ; ö szenvedni
s meghalni akart. (169. ábra.] A szép élet kevés volt neki, be
el őttünk ;

6·

169. ábra.
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nem érte vele: hanem áldozatot
sürgetett s azt a kereszthalálban
szenvedte át. Ime Krisztus nagyságának .és erkölcsi fölségének
méltó piedesztálja a kereszt!
(170. ábra.) A kris ztusi életet
méltóképen nem lehet máskép
megkoszorúzni, mint az áldozat
pálma ágával! S ugyan miért?
Mert az ember tulajdonképen
akkor a legnagyobb, ha a legnagyobb értéket, az életet tudja
~.lvesztegetni az
eszményekért.
Osztöneinkből fakad a szeretet
ereje, s ez az erő mindenütt
170. ábra.
odaadásra, áldozatra s hősiese .
ségre tanít. Valamint egy szétomló mészhegys égnek ' lábánál - lépten-nyomon vízforrások fakadnak: úgy fakad lelkünk mélyéböl a szeretet, mely áldozatot
sürget s azt a legnagyobb kincset, az ént, az egyéniséget szemeli
ki magának áldozatul! (171. ábra.) Szereletet sürget nemes ösztönünk, szer étetet az áldozatkészségig, szeretetet a hősiességig, szeretetet az odaad ásig. szeretetet a haza iránt, szereletet a család, az
emberiség, a felebarát iránt í szeretetet, mely megolvaszt, mely
fölemészt,s me~semmisít!
De íme, hogyan fér meg ez a legnemesebb s legideállsabb
ösztön, hogyan fér meg az egyénnek földi életét föláldozó szeretet azzal az igazsággal, hogy az "én", hogy az egyén képezi mindennek koronáját s virágát? Hogyan lehet az észszerű, hogyan
leh et az szép és dícséretes, ami lerontja a létet? hogyan lehet
az édes, am i összetöri a legédesebbet ? (172. ábra.) Miért felejthe-

171. ábra .
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172. ábra.

tetlen az édesanya emléke, aki beteg gyermekeinek csókjából
halált sz ívolt magának? Miért tiszteljük a hősöket, akik az emberiség nagy kincseiért kü zdöttek s vérzettek? Miért dicsérjük mindezeket, akik az eszményért megsemmisültek?! Hogyan? Mit mon dok, hogy megsemmisültek? (173. ábra.] Hiszen ez végleges oktalanság volna, ha összetörn ők az egyedüli értéket, a földi létet,
önmagunkat! Ha az egyénre nem vár más világ, honnan szedi az
az "én" a szeretetnek inspirációit az áldozatokra, melyek mind
'.. \.
.
észszerütlenek, agvr émek és mételyek? !
Tehát agyrém s métely-e az áldozat? Hóbort-e az a szeretet, melyről Krisztus mondja : nagyobb szeretete senkinek sincs,
mint aki életét adja oda barátaiért? (174. ábra.] A métely és

173. ábra.

174. ábra.

hóbort útján haladt-e az emberiség, mikor áldozatokat hozott a
földi életet meghalad ó ideálért?
M. T. U.! On ökre bízom a feleletet (175. ábra) j de azt lát-

...

175. ábra.
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hatják, hogy vagy a szeretetet s
annak erkölcsi értékét vagy az
örök életet kell tagadnunk! De
a szeretetet meg nem tagadhatjuk; erkölcsi fölényének s hatalmának iogarát össze nem törhetjük; mert nélküle nem élhetünk.
(176. ábra.] Érezzük mi azt , hogy
meleg étöl zsendül az élet s sugaraiban teremnek a pálmák; tapasztaljuk mi azt, hogy csak a
szeretetnek lehelletétől melegített
vérből sarjadoznak hősök és szentek. Nélküle az élet szegényes;
hol a szeretet elhal, ott lappangó
176. ábra.
élet van i bor ókák zöldelnek,
zuzmók s mohák tengenek. de
őserdők nincsenek, mert őserők nem működnek. A lélek világában is nagy energiára van szükség s azt a szeretet szabadítja föl!
Győződjünk meg tehát arról mélységesen, hogy természetünknek ösztöne s egyéniségűnknek érthetösége követeli, hogy legyen
egy más világ. Tegyék magukévá ez egyszerű, világos gondolatmenetet s ne féljenek, hogy csalódnak (177. ábra).
A legszebbet a földön a szeretet alkotta meg i az meghalt
s föltámadt, hogy mindnyájunknak életünk. legyen. Helyezzük
kételyeink éjébe ezt a dicsőséges Krisztust. En vagyok - mondja
ő a föltámadás és az életi aki utánam jön, nem jár sötétségben. S ismét: azért jöttem, hogy éljenek, hogy gazdag, teljes
életük legyen l Krisztus Urunknak példája s szava életet áraszt s
életet sürget. Az evangélium az örök élet himnuszát zengi ; ott
minden élni akar. (178. ábra.] Krísztusról, az ő eszményi alakjáról

177. ábra.
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178. ábra .

az élet szeretete sugárzik szerte-széjjel még az önmegtagadásnak,
megalázódásnak, lemondásnak motívumaiban is. S ó, mennyi
életet árasztott a földre i hány lélek indult meg nyomaiban, kik
be nem érték a kőzöns éges, erkölcsi tökéllyel, hanem a tökéletesbülésnek vágyaitól égtek l (179. ábra.] Semmi sem nagy, semmi
sem tiszta nekik eléggé, csak az, ami isteni! Azok dicsőítették
meg legjobban az embert, kik sehol és sohasem érték be az
emberrel (180. ábra); azok hoztak legtöbb áldást a földre, kiknek

179. ábra.

180. ábra.

a föld kimondhatlanul kevés és kicsiny volt s életet a javából
azok éltek, kik a földi életet az örök életért adták oda l
Ennek az életet sürgető nemzedéknek Credója rö viden ez:
"Credo in Deum. . . et vitam
aeternam. " (181. ábr a.] Istent s
örök életet! Ha haldokolnak, lecsukják szemeiket a halál éjében,
de ajkukon mosoly ül s azt suttogják : "lux perpetua". Ha mégoly mélyre szorítja le őket az .
élet terhe s a hatalmasok kény éj
ha katakombákba szorulnak is
hit ükkel. sebaj i a hitnek s reménynek cédrusa biztosan áttöri
a történelemnek f őltorlódott réte-"I
gelt s kivirágzik a vértanúságnak
s később a végleges győzelemnek
koszorújává. Igy , olt ez régen,
181. ábra .

87

mikor hittek s reméltek örök életet (182. ábra); mondjuk rá:
legyen úgy, mint régen volt! (183. ábra.]

182. ábra.

183. ábra.

E fényes sikereket akarjuk megismételni a ~ivár társadalmi
életnek pusztáin! Isteni embert akarunk nevelni az Istenember
képére és hasonlatosságára! A megdics ő űlt, mennybemenő Istenember után kívánkozunk, s legnemesebb vágyaink szárnycsattogásával emelkedünk a hitetlen tengődésnek s a sivár önzésnek
sűr ű légrétegei fölé. A világ tört reményei, sötét kételyei, dekadenciája, pisztolyai, abszintes paharai s lemondása nem akaszthat
meg utamban; mert eszményem int! (184. ábra.) Ami nagy és
fölséges, ami erőteljes s ami életet lehel, az mind krisztusi.
A dekadencia kövezi az utat, mely lefelé vezet; a hit s a remény
jár azon az úton, mely az égbe tör! Szívem-lelkem nem a sírba ,
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184. ábra.

nem a lemondás árkába tart, hanem a dicsőségnek magaslatára
tör: ott van az Úr!
"Ab alto Jesus promicat" , a magasból ragyog s int felénk!
(185. ábra.]

185. ábra.

Tekintsünk rá s nyugodj unk meg benne!
A dicsőséges Krisztus legyen a mi ragyogó víziónk életünknek sötétségében! Míg itt élünk, tisztán nem láthatunk; tudásunk
csup a törl i ismeretünk félhomály; a halhatatlanság vágya sem gyujt
nappali fényt; látók még nem vagyunk. De miféle éjjé sűrüsödik
e homály azokra nézve, kik Krisztusban nem hisznek; egyiptomi
éj lesz a szürkűletb ől, melyben a reménytelenség ő ldő klö angyala
jár s pusztít erényt s életet. (186. ábra.] Óvakodjunk e sötétségtől!

186. ábra.
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Számunkra a penombra az ihlet hangulata, s a halhatatlanság
vágya az az őszi éi, melyben a költöző madár repül. Éjben állunk
mi is, de szent éjben, a karácsonynak víziós, glóriás szent éjében! Angyalok járnak köztünk is, de nem ö ld ö kl ő angyalok,
hanem olyanok, akik békét s dicsőséget énekelnek! (187. ábra.]

187. ábra.

Kü zdelmeink vannak nekünk is, de Üdvözítönk is van, ki megvált b űneinkt ől s kételyeinktől, ki megszabadít nyomorúságainktól
s átvezeti híveit a hazába, hol Ö, a "jövendöségnek atyja", osztja
ki az élet koszorúját (188. ábra) s rámondja "Credónkra " , melyet
zarándokútjainkon hangoztattunk. "Credónkra", mely az örök
élettel z áródott, az ament. Legyen úgy, ahogy reméltél. Úgy lesz!
(189. ábra.] Ugy lesz! Amen.

188. ábra.
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189. ábra.

Bangha Béla S.

J.: Aldozócsütörtök.

Jézus mennybemenetelének napja sejtelmes, örömöt sugárzó
ünnep, mert a mi egykoron elkövetkezendő mennybevételünknek
előjele s ígérete. (190. ábra.]
Mennybemenetel! Mennybefölvétel! Sok fülnek de rosszul
hang zik ez a szó! (191. ábra.] Hogyan lehet a 20-ik században,

190. ábra.

191. ábra.

a technikai rohanás diadalának materiális korában ilyen avult és
primitív képzetekkel dolgozni: hogy valaki felemelkedik a levegőbe, fényes felhő takarja el s ö felszáll a mennybe . . . Mi az
a menny? Hol van? A fejünk fölött? (192. ábra.] A lábunk alatt?
(193. ábr a.] Az anyagi világűrben? A csillagvil ágban? Vagy azon

192. ábra.

193. ábra.
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is túl? Vagy valamely más világrendben ? Túl téren és időn,
anyagi elk épzel éserr és fizikai mérhetöségeken ? (194. ábra.]

194. ábra.

Mennybemenetel! Olyan nagy gondolat ez, egy csapással
annyira kiemel bennünket ennek az életnek minden kicsinyess égéböl, az anyag megkötöttségéb öl, dohos műhelyek és cifra báltermek, parlamentek és élelmiszerpiacok , gyermekszobák és halottas kamrák egész mulandó cirkuszi t őrpes ég éb öl l (195. ábra.]

195. ábra.
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Van tehát más élet is, mint ez a
kicsinyes földi i eljön egyszer a
nap, amikor rólunk is lehull minden, ami hervatag, sírszagú és
mulandó, s kifejlődik bennünk
az isteni létrend teljessége, megvalósulnak bennünk az Istennek
végtelenségben mozgó, gazdag
ígéretei.
Ebben a krisztusi szóban: "az
Atyához megyek" , minden idők
minden filozófiájának .legiava
csengőssze. (196. ábra.] A vágy
a végtelenség 'felé. Elmenni innen
a világból, elhagyni a sz űk őssé
196. ábra.
get, az animalitást, az érzékekhez
kötöttséget i kimenni innen, ki,
ki, valahová fel, új létrendbe, testetlenül tiszta l égkörökbe.
az Atyához, a mindenek Alkotójához : ez a lélek legmélyebb
nosztalgí ája. vigazi hazájába való honvágya. (197. ábra.]

197. ábra.

Jézus mennybemenetele a mi megdicsőülésünknek is ígérete.
Ahogy . ő mondja : " Magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én
vagyok, ti is ott legyetek." (Jn. 14, 3.) Mert "Atyám házában sok
lakóhely vagyon" . (Jn. 14, 2.)
Mily kár, hogy mi emberek, keresztények, oly kevésszer
gondolunk a menrryországra s oly homályos és tökéletlen képet
alkotunk róla magunknak. Oly sivár az - élet, annyira tele van
bajjal s megpróbáltatással, oly nehéz a küzdelem a bűn, kísértés, a test s a világ ezer csábítása ellen, emberileg tekintve oly
hálátlannak tetszik sokszor az erény s a becsületesség útja ,
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annyi erőre, bizalomra, lendületre, vigaszra volna sz ükség űnk
lépten-nyomon. A mennyország gondolata, ha igazán megértjük,
oly eleven erőket fakaszthatna bennünk! (198. ábra.) Miért nem
áll jobban előttünk?
.
.
Miért nem gondolunk rá? Talán nem szólt Jézus világosan? Talán megcáfolta valakí a túlvilág 's az örök élet létezését?
(199. ábr a.] Az a siralmas, materialista világnézet, amely Istent,

198. ábra.

199. ábra.

lelket, túlvilágot tagad, amely a mennyországot mesének, álomnak, gyermekszámításnak nevezi, egyetlen érvvel, az érvnek
egyetlen komoly k ísérletével sem tudta meggyöngíteni a túlvilághit gránitszilárd bizonyítékait. Sem azokat, amelyek magából az
Isten fogalmából s a teremtés tényéből indulnak ki, sem azokat,
amelyeket a kinyilatkoztatás foglal magában. (200. áb r a.]
A túlvilág léte, az örök élet valósága a Krisztust hívő ember
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200. ábra.

201. ábra.

szemében éppoly biztos, m i n t bármely más elméleti vagy
tapasztalati igazság. (201. ábra.] Hogy ma vagyunk, élünk,
gondolkozunk és beszélünk, azt az öntudatunk bizonyítja, de az
Isten szava legalább oly biztos igazság, mint arnir ől az öntudatunk kezeskedik nekünk. Hogy ezek a tárgyak itt körülöttünk,
ezek a falak, ' oszlopok és boltivek, ez a szósz ék, ezek a padok,
ezek az emberek valóságok, azt az érzékeink mondják (202. ábra) j

20:!. ábra.

ám az Isten szava legalább annyi bizonyoss ág ót alapoz meg, mint
az ember érzékei. (203. ábra.] Hogy Napoleon élt valamikor, hogy
volt egyszer egy harmincéves háború, hogy volt Julius Cézár és
Homérosz, azt a történeti emlékezésből s a feljegyzésekből tudjuk. (204. ábra.] Csakhogy az Isten szavai, melyekröl szintén tökéletesen megbízható történelmi tanúságtételek tesznek bizonyságot,
legalább olyan hitelre méltók, mint a történetírók feljegyzései.

203. ábra.

204. ábra.
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205. ábra.

(205. ábra.] Az Isten szava pedig minden kétséget kizárólag tanítja
s hirdeti az örök élet valóságát. Miről beszél Jézus többször s
nagyobb nyomatékkal, mint az örök életről? (206. ábra.) Az ő

206. ábra.

Atyjának örök országáról , amelynek polgáraiul mi is mindnyájan
meg vagyunk híva? Az utolsó ítéletről, amelyen a b űn ősök örök
kárhozatra kerülnek, míg az igazakat Jézus maga vezeti be mint
"Atyjának áldottait", az örök életre? Lehet tagadni Jézus isten-
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ség ét, lehet tagadni az Isten létét (207. ábra), de kereszténynek
lenni, vagyis hinni az Istenben s hinni Jézus istenségében s ugyanakkor kételkedni az örök élet valóságában, amelyet Jézus oly
nyomatékkal s oly félremagyar ázhatatlan világossággal hirdet,
logikusan nem lehet. (208. áb ra .] De mégha Jézus sohasem járt

208. ábra.

207. ábra.

volna is a földön, az Isten lényeges tulajdonságainak szemlélete,
összevetve azokat az emberteremtés tényével, maga is kizárna
minden jogosult kételkedést a túlvilági, örök életben. Mert ha
teremtő Isten van, az csak bölcs lehet (209. ábra) s nem tudunk
elképzelni elfogadható okot arra, hogy a végtelen bölcseség csak
azért teremtett volna érző s gondolkodó lényeket, hogy azokat
egy idő multán minden cél és sz űkség nélkül megsemmisítse.
Mint aki házat, kastélyt épít csak azért, hogy azt hamarosan

209. ábra.
7
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lerombolja, Ha jóságos Isten van, az nem teremthet embert
csak azért (210. ábra), hogy néhány évig vagy évtizedig hagyja
a földön élni és kínlódni s aztán megfossza végleg a léUől, a bol-

210. ábra.

dogság lehetőségétől, mintegy megölje saját gyermekeit. Ha igazságos Isten van (211. ábra), az nem hagyhatja végső bűnhődés
nélkül az e világon gyakran megtorlatlan s megtorolhatatlan bűnt
s nem hagyhatja jutalom és elégtétel nélkül az éppoly gyakran
eltiport erényt és jóságot. Egy édesanya, aki egész életében csak

211. ábra
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jót tett és a mellett sírt és szenvedett, nem pusztulhat el nyomtalanul s jutalmazatlanul, s egy Néró vagy Caligula vagy egy
bolseviki tömeghóhér sem tűnhet el büntetlenü\. S ha van i g a zmondó Isten (212. ábra), az nem fektetheti bele millió és millió
eszes teremtményének lelkébe a boldogság, a soha el nem múló,
tökéletes boldogság természetes vágyát, ha aztán ennek a boldogságvágynak, még a legjobbaknál s legérdemesebbeknél is, csalódásban kell végződnie.
Vannak persze, akik a kereszténységnek ezt a legszebb s
legvigasztalóbb tanát is mer ő gúnyolódással igyekeznek elnémítani, mondván, hogy a mennyországot csak a papok találták ki
az együgyűek elbódítására. a sorsukkal elégedetlenek lecsendesítésére, a gazdaságilag elnyomottak s kifosztottak í ékentartására.
(213. ábra.) Igen, mert érzik, hogy ez a tan oly magasztos, oly

212. ábra .

gazdag és nagyszerű, hogy ők a
maguk szegényes hitetlenségében
semmi hasonlót nem tudnak
vele szembeállítani s azért nem
marad más hátra, mint hogy gúnynyal igyekezzenek elhomályosítani
ennek a tannak a fényességét.
Azonban a gúnyolódás nem érv
s a fintor nem cáfolat. (214. ábra.]
A jelzett ellenvetés igaztalan
beszéd, mert a mennvország
tana semmiképen sem célozza a
gazdasági kifosztást s az elnyomók védelmét. Nem tiltja, sőt
ink ább előmozdítja a társadalmi
7"

213. ábra.

214. ábra.
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igazságosság köv etelését s azt a
szociális törekvés t, hogy már
ezen a földön is juttassunk minden embernek e mberh ez méltó
jólétet. Alaptalan beszéd, mert
a mennyorsz ág ne m a papok
találmánya, hanem az evangéliumnak sűrűn ism ételt tanítása ,
Jézus hirdette isteni kijele ntés. És
szomorú, ke gyetlen bes z é d,
mert éppen a szenv edö t s a szegény embert foszt ja meg a legszebb reménytöl , a legfölemelöbb
vigasztól, az emberi nagyság és
máltóság legf őbb föltételétöl. Egy215. ábra .
szerű géppé alacsonyítja a munkást s lenyomja a halálban végleg megsemmisülö, igavonó állat színvonalára. (215. ábra.] Aki
az örök életen gúnyolódik, az a legmagasztosabb emberi eszményt
gúnyolja : a halhatatlanságot, a legmélyebb emberi ösztönt tagadja:
a boldogság vágyát, a legfőbb igazságot káromolja: az Isten szavát. (216. ábra.]
Ha mármost az örök élet valósága bizonyos igazs ág, a másik fontos és vonzó kérdés ez: miben áll hát a z az örök élet ?
Mi az a mennyország, amelyről Jézus az evan géliu mb an be szé lt?
(217. ábra .]

2 16. ábra.

217. ábra .

Az örök bo ldo gság mibenlétének r észletez és ében a kin yilatkoztatás íel t ün öe n sz ű kszavú. A mivel bizonnyal azt akarja kifejezni, hogy annak közelebbi ecsetelése emberi színekben s képek100

ben teljességgel lehetetlen. (218. ábra.] Mert az a mennyei boldogság annyira felülmúl minden emberi elképzelést, hogy minden
kísérlet, amely azt emberi szavakba akarná foglalni, céltalan eről
ködés lenne. Azért maga az Ur Jézus is a mennvországot, a jók
és igazak vMállapotát, egyszerüen "életnek" nevezi, "örök életnek", "az Ur örömének". Legf911ebb "lakomához" hasonlítja, az
Atya "vacsorájához", ahol az Ur maga övezi föl magát és szolgálja ki gyermekeit; vagy "királyságnak" mondja, amely az Atya
áldottainak készíttetett kezdettől fogva.
A Szentírás egyéb részei is csak gyenge emberi hasonlatosságokat alkalmaznak. (219. ábra.] Azt mondják pl., hogy az Isten

218. ábra.

219. ábra.

örök országában, az üdvözültek birodalmában békesség és zavartalan nyugalom leszen: "Megpihennek az ő munkáiktól." (Jel. 14,
13.) Hogy ott el nem múló fényesség lesz: "Akkor az igazak
fényleni fognak, mint a nap Atyjuk országában." (Mt. 13, 43.)
Uralom és "dics őség : "Uralkodnak Krisztussal" (Jel. 20, 6); jólét
és gazdagság: "Nem éheznek és nem szemjaznak többé, és nem
éri őket többé a nap, sem bármiféle forróság" (Jel. 7, 16); halhatatlanság és szenvedés-rnentesség: "Isten majd letöröl szemükből
minden könnyet és halál nem leszen többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom . . . " (Jel. 21, 4.) Továbbá azt mondja, hogy
ott örök ifjúság lesz: "Kielégíti javaival kívánságodat és mint a
sasé visszatér ifjúságod" (Zsolt. 102, 5); örök szerétet s atyai ölelés: "Jöjjetek, "Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot" (Mt. 25, 34) i édesség és gyönyörüség: "Házad dús javaitól megrészegülnek s gyönyörüséged patakjával itatod őket." (Zsolt. 35, 9.) A Szentírás a mennyországot boldog városhoz hasonlítja, amelynek minden köve arany s kristály,
minden tornya s kapuja drágakő, amelynek fényessége a Bárány
s amelybe a királyok elhozzák minden ékességüket. vagyis ahol
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együtt lesz mindenki, aki királyi lélek volt ezen a földön, jó,
tiszta, nemes és szép, A Szeritírás szerint az örök élet boldogságának lényege és koronája azonban az Isten látása lesz, a végtelen Szépségnek közvetlen és tökéletes szemlélete, bírása. (220.
ábra.) Itt a földön, így fejtegeti Szent Pál, csak mintegy tükörben

220. ábra.

és rejtvényben látjuk Istent, a legfőbb jót; a mennyországban
pedig szemtől-szembe látjuk őt, úgy, ahogy van. (Kor. I 13, 12.)
Ebben a szemtől-szembe látásban áll a lélek tökéletes betelése s
kielégülése, belőle fakad az üdvözültnek végtelen istenszeretete s
ujjongó gyönyörüsége. (221. ábra.)

221. ábra.

Lehet, hogy ezek a szentírási kijelentések első pillanatra
nem kapják m~g képzeletünket, de ha elmélkedve belehatolunk
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a tartalmukba, lehetetlen, hogy ámulattal ne teljünk el s föl ne
ujjongjunk a krisztusi ígéretek nagyszerűs égén. Nem csoda, hogy
ezek a látszólag oly szükszavú kijelentések, Isten szavainak ezek
a fény jelei, elragadtatásba ejtették a szenteket s a kereszténység
nagy gondolkozóit. Micsoda elképzelhetetlen s elmondhatatlan
élet is lesz az, mennyire minden emberi fogalom keretét sz étfeszítő, minden kifejezhetöt messze túlszárnyaló, boldog beteljesülés! (222. ábra.] Szabadnak lenni minden gondtól, bajtól, bűntől,

222. ábra.
szenvedéstől

mindörökre! Szabadnak a szegénység, betegség, a
halál s az elválás minden veszedelmétől! Viszontlátni azokat, akiket szerettünk s akik velünk együtt üdvözültek. (223. ábra.] Eltemetett sz űlőket, sírba fektetett hitvest, gyermeket, jóbarátot.
Együtt lakozni a legnagyobbakkal s legtisztábbakkal, akik valaha

223. ábra.
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ezen a földön éltek, akik az Isten országának sokezeréves története folyamán jeleskedtek ! Az ártatlanokkal s b űnbánókkal. a
hősökkel és vértanúkkal, az emberiség sztnével-vír ágá val! (224.
áb ra .] Együtt a legtisztább Sz űzzel, a malaszttal teljessel, akit
Jézus a keresztfáról anyánkul rendelt! Együtt Jézussal magával,
a megdicsőült Udvőz ítövel, akinek arcába tekinteni az angyalok
epedeznek ! S főleg látni a Végtelent, az Istent ölelni, bírni a
Jóság és Széps ég örök tengerét, bepillantani az Úr belső életének
rejtett, örök titkaiba! (225. ábra.) Isten gyermekének, fiának, örö-

224. ábra.

225. ábra.

kösének tudni magunkat! Ott lenni, ahol Jézus van s ahol természet szerint csak ő lehet: az Atya keblén, aki a megközelíthetetlen I énvességben lakik" s látni, hallani, élvezni a szent titkokat, amelyekről Szent Pál azt mondia, hogy "szem nem látta,
fül nem hallotta, ember szívébe
föl nem hatolt, a miket Isten készített azoknak, akik öt szeretik " !
(Kor. I 2, 9.)
Mily hallatlan kincsek, mily kimondhatatlanul gazdag ígéretek
ezek!
A mennyorsz ág annyi, mint
örök boldogság.
Tudjátok, mit jelent ez a szó :
boldogság? (226. ábra.) Oly
könnyen mondjuk ki e szót s
oly minden elképzelhetőt meghaladó ennek a szónak a tartalma! A boldogság : mindaz, ami
szép, ami jó és kívánatos, mind226. ábra .
az, ami ' igéző és elbűvölő , mindti
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az, amit szeretni, ami után vágyni s epedni, amiért lelkesedni
lehet. Es mindez együtt! (227. ábra.]
Boldogság! . . . Ez nemcsak kitüntetés, bőség, egés zség,
öröm, fény, hatalom, béke, mosoly és szeretet: a boldogság mindez együttvéve, halmozottan, sűrítetten. Boldogság: az én teljes és
mindenirányú kielégűlésem, tökéletesülésem, megdicsöülésem. Boldogság: annak a csúcspontnak az elérése, am ely felé egész természetünk s annak minden törekvése irányul. (228. ábra.)

227. ábra.

228. áb ra.

A boldogságnak egyetlen paránya, egyetlen kis visszfénye
néha egészen birtokába veszi az embert, szinte az eszünket veszi.
Voltak a világháború után anyák, akik holtnak vélt gyermekük
visszatérésekor a viszontlátás örömében szörnyethaltak. A boldogság meghasította a szívüket. Pet öli "rabja" mikor visszakapj a
szabadságát s börtönének ajtaja hirtelen feltárul, örömében holtan rogy össze. (229. ábra.) Van, akit ha hirtelen nagy öröm ér,

229. ábra.
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percekig nem tud szólni a boldogságtól. Helyesebben: a boldogságnak attól a viszonylag igen csekély töredékétöl, amely váratlanul eltöltötte. Vannak, akiket a helytelenül felfogott boldogságuk vágya esztelen és bűnös tettekre sarkall: a tolvaj lop, a rabló
rabol, sőt gyilkol, hogy megszerezze magának azt, amiben boldogságának eszközét látja. A regények és ujságok tele vannak hős
tettekkel és örületekkel, amelyeket szerelmesek követnek el, mert
szerelmük tárgyában boldogságuk
feltételét vélik felfedezni. Millió
ember lót-fut szakadatlanul, gyötri , zúzza magát egy életen át,
hogy vagyont gyüjtsön s százezrek vágtak bele a legkalandosabb vállalkozásokba az arany
után való lázban, amelyben a
boldogulás reménye csillogott fel éj űk,

Am minden földi boldogság
csak részleges, szűkös és tökéletlen s ami fö: mind íg ingatag
és bizonytalan. Sőt az az egy
230. ábra.
biztos benne, hogy bizonytalan
és mulandó. (230. áb ra.] Csak az
örök élet boldogsága tökéletes, mindenirányú, hiánytalan s ami
fö: ingathatatlallul biztos , soha többé el nem vesz íthető. Mert
hiszen ami a mennyorsz ágot voltaképen boldoggá teszi, az, hogy
örökké tart. (231. ábra.)

231. ábra.
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Örökre tökéletesen boldognak lenni! (232. ábra.] Ki az, aki
ezL a megrázóan fölséges fogalmat végig tudja gondolni? Ki tudja
ezt fölmérni ésszel, utolérni a képzelet legmerészebb szárnyalásával ?
Boldognak lenni egyetlen napra, egy órára, csak egy negyedórára: hány szegény embernek vágya ezen a földön! Boldognak
lenni egy életen át, baj és szenvedés nélkül élni, gond és "aggodalom nélkül, minden elérhető földi jónak birtokában, éveken át
teljes testi-lelki egészségben, fiatalságban. zavartalanul és akadálytalanul: mily utopisztikusan tündéri elképzelés! (233. ábra.] Bol-

232. ábra.

233. ábra.

dognak lenni ezer éven át, millió éveken át, kozrnogonikus periodusokon át: micsoda merész, félelmetesen nagyszer ű gondolat!
S ó, ez még mindíg nem annyi, mint örökké boldognak lenni!
Ki lehet-e fejezni az örökkévalóságot évekkel, idötartamok
egymásrahalmozásával ? (234. ábra.) Nem lehet! Ismert érzékelte-

234. ábra.
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tési kísérlet az, hogy azt mondjuk: ha ez a templom atalajától
a legfelsőbb boltívek tetőpontjáig tele volna rakva a legíínomabb
lisztporral s minden ezredik esztendőben eljönne egy madár s
mindíg csak egyetlenegy lisztszemet venne el belőle . . .: milyen
irtózatosan hosszú, számokkal talán ki sem fejezhető időóceánnak
kellene eltelnie, míg ez a templom végig kiürülne! S ha nem ez
a templom, hanem a Szerit Gellért-hegy, sőt a Himalája egész
hegylánca (235. ábra) volna az a tartály, amelyből a képzeleti

235. ábra.

madár a lisztport ezer esztendőnkint egy-egy lisztszemmel elhordaná, ennek az észbontóan nagy' időtartamnak elteltével az örökkévalóságnak még mind íg nem lennénk a végén. S ha nem a Himalája
volna a tartály, hanem az egész földgömb, s ha nem is a földgömb, hanem egy akkora gömb, amelyben az egész tejút a maga
3 milliárd égitestével együtt elférne . . . , s ha ez mind tele volna
lisztporral s minden ezredik esz tendőben csak egyetlenegy szemmel kevesebbednék : valamikor,
szőrnyű messze távolban, elgondolhatatlanul hosszú id öperiodusok után végre még ez a tartály
is kimerülne : ám az örökkévalóságnak akkor is még csak a kezdetén volnánk! (236. ábra.)

A matematikusok ezt az el-

képesztően nagy évmennyiséget
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236. ábra.

még aránylag nagyon könnyen kifejezik i hiszen ez a roppant évmennyis ég egyszerüen a 10-es
számnak talán úgy a hetvenedik

hatványa volna. Tehát valóságos semmi pl. a 10-es számnak a
tízezredik vagy tízmilliomodik hatványához képest. Ezek már
szinte őrjítő számóriások s mégis . . . az örökkévalóság éveihez
képest porszem a tenger fövényéhez képest! (237. ábra.]

237. ábra.

Számokban ezeket az időtartamokat kifejezni egyszerüen
képtelenség: az örökkévalóság egyszerűen nem fejezhető ki számokkal. Tenger ez, amelynek nincsen partja; hegy, amelynek
nincsen csúcsa; örvény, amelynek nincsen feneke; vonal, am elynek nincs vége; nap, amelynek nincsen estéje ; élet, amelyre
sohasem következik halál vagy megsemmisülés . . . S ez a véghetetlen élet, tele ragyogó dicsőséggel, ujjongó örömmel, egész
emberi befogadóképességünket túlhaladó boldogsággal : valób an
oly an koncepció ez, amelyre szó nincs az emberi szó tárban , fogalom ninc s az emberi elmében. (238. ábra.) Ez már annak a z isteni

238. ábr a.
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létrendnek átömlése az ember lelkébe, amelyről a zsoltáros így
énekel: "Te, Uram, kezdetben megteremtetted a földet, s a te
kezed művei az egek. Azok elmúlnak, de te megmaradsz, és mint
a ruha, mind elavulnak; elváltoztatod őket, mint az öltözetet és
elváltoznak; te azonban ugyanaz maradsz és éveid el nem fogynak." {Zsolt. 101, 26. kk.) (239. ábra.)
Alljunk meg itt, hiszen ennél tovább emberi szó s emberi
szárnyalás úgysem juthat. Keressük meg inkább a kézenfekvő
tanulságokat a mennyország s az örök élet gondolatából. (240.
ábra.)

239. ábra.

240. ábra.

Ez a gondolat mindenekelőtt beszédes bizonysága a
keresztény tanrendszer fölséges nagyvonalúságának,
mindent fölülmúló, túlszárnyaló nagyszerűségének. (241. ábra.)

241. ábra.
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Hol van filozófia, hol van elgondolás, amely ily magasztos célt
szabna az amúgy oly kicsiny és
nyomorék ember életének? Hol
van még egyeszmeirány, amely
így hangsűlyozná az emberfelsöbbrendü hivatását, ilyen tündöklően'
magasztos rendeltetést állapítana
meg számára? (242. ábra.]
Hiszen ha a cél s a vég az
örök élet, akkor oly nagyszer ű
és felelős dolog embemek lenni!
Akkor oly súlyos, fontos feladat
a földi élet, amelytől ilyen döntések függnek l
242. ábra .
A legszebb és legnemesebb
indítóok ugyan a fő cselekvésre
az Isten iránt való önzetlen szeretet, amely nem néz jutalomra
és büntetésre. De emberek vagyunk s az önzetlen indítóokek
mellett a saját javunk vagy kárunk gondolata is mindíg erősen
befolyásolja cse1ekvésünket. Ezért nem elé gszik meg az állam
sem a puszta nemes motívumok hangoztatásával, hanem jutalmaz
és büntet, mert máskép nem tudná fenntartani a társadalmi rend
és erkölcs uralmát. Ugyanígy a jó Isten : a vallásos és erkölcsös
cselekvésre hatalmas lendítő erőül állít ja elénk s engedi hatni ránk
az örök élet s az örök kárhozat felülmúlhatatlanul erős motívumait. Mintha azt mondaná : Ember, a legfőbb kötelességek teljesítésének útja számodra egyúttal a legfőbb boldogságnak is útja, s
elmulasztásuk végzetes büntetést: örökkétartó bűnhőd ést von maga
után! Ebben az ószövetségi s főleg evangéliumi tanításban rejlik
a keresztény etikának legfőbb s leghatásosabb szankciója. (243. áb ra .]

243. ábra.
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Micsoda hősies erőfeszítések fakadtak e gondolatok nyomában! M~nnyi vértanúi h űség, mennyi egész életet betöltő aszkézis
és vezeklés, ' mennyi apostoli készség, mennyi természetfölötti
lélekbimbózás l (244. ábra.) Isten senkit el nem kárhoztat a saját

244. ábra.
bűne, szabadakaratú kőtelességmulasztása nélkül, és Isten senki
felnőtt, normálisan fejlett embert nem üdvözít a saját közremű

ködése nélkül. Ebben a kettős tanban rejlik a keresztény erkölcsi élet roppant komolysága, íelelősségteljessége, dr árnaisága. (245.
ábra.)
Hallatlan nagy erkölcsi felelősséget kap az élet a kereszténységben azáltal, hogy az ember kezében, mindenegyes ember
kezében van letéve a saját örök sorsa! Előttem élet és halál,
örök dicsőség és örök megszégyenülés, örök ujjongás és örök
gyötrelem, örök mennyország és örök kárhozat! (246. ábra.]

245 . áb ra.
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246. ábra.

A roppant választás szabadsága
az én kezemben van! Nem vak
végzet, nem kegyetlen és igazságtalan eleve elrendelés, hanem a
saját becsületes helytállásom vagy
helytnemállásom fogja eldönteni,
életre vagy halálra leszek-e mélt ól
(247. ábra.) Magamnak kell, mint
a Szentírás mondja, jócselekedeteim által kiválasztatásomat
biztosítanom ! Nem tréfa hát az
élet, nem luxus a hit s az erkölcs,
nem rnindegy, hogyan élek s mit
teszek. Mert az én evilági istenszolgálatom és istenhűségern vagy
pedig bűnöm és hűtlenségem
247. ábra.
lesz a sorsom elhatározója s esetleg halálos ítéletem. Boldogságom megszerzője vagy boldogtalanságem megpecsételője.
Ezzel kapcsolatos a második nagy következés: a mennyország tana hatalmas fényü vigaszt és reményt sugároz a mi
életünkbe. (248. ábra.]

248. ábra.
I

Oly esendő ebben az életbenyminden! Ma talán gazdagok
vagyunk s holnap : már koldusok, 'ma egészségtöl kicsa~tariók s
holnap menthetetlen, gyógyíthatatlan betegek! Ma szeretnek és
becsülnek az emberek s holnap minden utcagyerek követ dob
ránk. Ma kedves otthon, viruló gyermekek mosolya, a családi
élet sugárzó melege vesz körül s holnap egyedül és árván támolygunk néhány könnytől nedves sír körül. Ma nagy és boldog haza
ölén élünk s holnap hontalanok, üldözöttek, kifosztottak vagyunk.
8
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Mindenünk elveszhet, csak egy nem: az örök élet biztos várása i
hacsak magunk nem közösítjük ki magunkat belőle!
Ez a remény mcsolyogni tanít a fájdalomban is, a veszteségben i'>, a szegénységben is, a halálban is l (249. ábra.]

249. ábra.

Mi az , amit itt a földön elveszthetünk, ahhoz képest , ami
félre van téve nekünk odatúl ? Mi az , amit siratnunk érdemes,
amíg az a másik kincs, az a kiapadhatatlan, óriási kincs bizton
.ínteget felénk? Mi az, amin könnyeznünk volna szabad, amíg
Isten kegyelmét el nem vesztjük s benne az örök élet boldog
birtokát? S mi az az áldozat, amely túlságosan nehéz lehetne
ezzel a kinccsel szemben?

250. ábra.
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Ó, érdemes élni, érdemes a legnehezebbet is meglenni, érdemes
lemondani, vezekelni, önfegyelmezést gyakorolni, érzékiséget fékezni, tisztaságban élni, imádkozni,
bőjtölni, virrasztani, hiszen oly igen
nagy kíneset óvunk és őrzünk
vele. O, érdemes apostolkodni ,
katolikus akciót folytatni, hithirdetőnek menni, mindenünket
az Úrnak lába elé vetni! Ó,
érdemes, ha ő így kívánná, akár
az életünket adni s piros vérünket hullatni érte! Mert ha az
örök életet biztosítottuk vele, semmit el nem vesztettünk s mindent
megnyertünk általa! (250. ábra .]

S végül az örök élet gondolata a legbeszédesebb tilalomfa a bünnel szemben. A legjobb erősítő az élet csábításai
s kísértései ellenében. (251. ábra.]
Csak behúny t szemmel lehet az örvénybe ugrani. Csak az
örök életet feledő elmével lehet azt a lelki öngyilkosságot elkövetni,
amelyet súlyos bűnnek, Isten súlyos megbántásának nevezünk.
(252. ábra.] Aki szem előtt tartja az örök élet hatalmas gondolatát

252. ábra.

251. ábra.

s főle g azt , ho gy nemcsak boldog ör ök élet van, hanem boldogtalan is. mérhetetlen szenvedés egy örökkévalóságon át : az inkább
meghal és száze zerszer inkább meghal. mintsem hogy tudatosan
vétkezzék. (253. ábra.) Hiszen mit ér vele, ha aranyat, kincset

253. ábra .

S'
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halmoz, ha érz ékk ápr áztat ó b űn ös élvezetekben van része, ha
akármilyen nagy szenvedélyét elégíti ki, ha akár az egész világot
megnyeri, mint Jézus mondja, de lelkének kárát vallja s örök
boldogság helyett örök kárhozatra teszi mélt óvá magát? (254. ábra.)
Aki hisz az örök életben s szeme elött tartja annak jelentöségét, nem lehet hitetlen vagy vallástalan. Nem káromolhatja az
Isten nevét, nem hanyagolhatja el vallásos kötelességeit, nem
lehet hűtlen Krisztus menyasszonyához, a katolikus Egyházhoz.
Nem köthet egyházellenes házasságot, nem élhet meg nem engedett viszonyokban, nem követhet el igazságtalanságot, nem gyűlöl
heti felebarátját, nem lehet bosszúálló, nem lehet öngyilkos. (255.
ábra.) Mert hiszen arra kell gondolnia, hogy mindezekkel a

254. áb ra.

255. ábra.
bűnökkel becsapja maga elött a
boldogság ajtaját s esetleg örök
kétségbeesésbe taszítja önmagát.
Az ilyen ember inkább vértanú
lesz, inkább elszenvedi a vallásüldözés minden kegyetlens égét,
inkább lemond a világ minden
gyönyörűségéröl, de lelkét veszedelembe nem dönti, örök boldogságát nem kockáztatja. (256.
ábra.]

256. ábra .
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Ó, ha az emberek többet gondolnának az örök életre, nem
memének oly bűnös en és könynyelműen élni, nem volna köztük
annyi kőzöns éges vagy úri gonosztevő, az emberek nem táncol-

nának oly magukbízottan a legszörnyűbb örvények szélén! Ha
többet gondolnának az örök életre, bezzeg nem sajnálnának több
erkölcsi erőfeszítést, több komolyságot az Isten szolgálatában !
Több lenne bennük a hitvallói, sőt ha kell, a vértanúi készs ég,
akár egész életet betöltő aszkézis és vezeklés, több az apostoli
segíteni-vágyás! Többször jutna eszükbe az Udvözítö szava: "Ha
be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsokat" (Mt. 19
17.) s az a másik, lélekbemarkoló krisztusi intelem: ,;MiChasznaJ
az embemek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig
kárát vallja!" (Mt. 16, 26.) (257. ábra.]

257. ábra.

Mennybemeneteli Áldozócsütörtök! Az Atyához megt ér ő .
földi sz űk ősségből felsőbbrendű életre szálló s azt nekünk is
megnyitó Krisztus! (258. ábra.) Visszhangra talál sz-e ebben a

258. ábra.
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földhöz tapadt korban, amely büszke arra, hogy a porban kúszik?
Ki tudod-e emelni gondolkozásának tragikus alacsonyságából,
szemszőgeínek szomorú tompaságából az embert, aki látást elíogó
s lelketölő téveszmék szolgaságába 'süllyedt ? Amit a költő megérzett, mikor azt zengte:
. . . Mit mulatnál
Ó, én lelkem e romoknál ?
Fölfelé, csak fölfelé!
- megérti-e a technika, a parkett s az aszfalt embere, ha Krisztus mennybemenetelének ünnepi harangjai zúgják fülébe? Sírok
milliói között, lehulló egzisztenciák tragédiáinak, csalódott lelkek
letöréseinek hosszú során felébred-e végre az emberekben a magasabb létrendre való meghivattatás fenséges tudata? S a század
materializmusán és érzékimádasán győz-e ismét a 'lélek , a Krisztus hite, a mennybefelvétel boldog ígérete, a Krisztus hirdette
örök élet szilárd bizodalma? (259. ábra.)
"Vado ad Patrem." Az Atyához megyek. Ez Jézus jelszava,
ez legyen a mienk is. Ez az a cél, az a vég, amit nem szabad
felednünk! (260. ábra.] Amen.

259. ábra.
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260. ábra .

Tóth Tihamér: Az örök Isten.
Krisztusban kedves Testvéreim!
Még az égbenyúló svájci hegyóriások közül is messze
magasra emeli havas fejét két hatalmas hegycsúcs: a .Iungfrau
és a Finsteraarhom j mindkettő fölötte van a négyezer méternek.
(261. ábra.]
Turgenyev orosz író egyik művében érdekes párbeszédbe
kezd ez a két hegycsúcs. (262. ábra.]

261. ábra.

262. ábra.

A magasban halovány, zöldes-fényes néma mennybolt, lent
mindenfelé csípős dér és szikrázó hó. A hó alól jégborította
kőrakások ásítanak ki. Egyszer csak a Jungfrau odaszól szomszédjához:
- Te magasabb vagy, többet láts z. Ugyan mondd, mi a
hír ott alant?
- Sötét felhők takarják a földet - felelt vissza a Fínsteraarhorn.
Pár ezer esztendő mulva, ami azonban a mindenség életében csak egy perc, újra kérdezte a Jungfrau szomszédját :
- Hát most mi változást találsz?
- Alant minden a régi - szólt vissza a kérdezett. Régi a
fekete erdő meg a szürke kö, csak tömérdek kétlábú bogárka
jár -kel körülöttünk.
- Hát most mi hír van? - kérdi a .Iungírau újabb ezredek mulva.
- Minden a régi, csak a bogárkák száma szaporodik volt a válasz.
- Van-e valami változás? - hangzott újabb évezred után.
- Mintha már kevesebb bogárkát látnék - dörgi a Finster119

aarhorn. Minden világosabb.
A vizek összébb szorultak, az
erdők meggyérültek.
'
Közben eltelt néhány új ezer
év, mire a Jungfrau újra megszólalt:
- És most?
- Most fehérség uralkodik
mindenfelé - feleli a Finsteraarhorn. Fehér hó és jég
mindenütt. Minden . kih ű lt , Zavartalanul alhatunk.
És alszanak az óriás hegyek;
és örökre kialszik a fényes égbolt. Minden örökre elnémult a
263. ábra.
föld felett . . . (263. ábra.)
Igy beszélget a két óriási hegy az 9rosz író müvében, s az emberen végigfut a hideg ;oorzadás: Álom ei vagy valóság?
Kitalált mese vagy egykor valóban bekövetkező igazság? Hogy
mi. :' "kétlábú bogárkák", nyűzsgünk, " rnozgunk , építünk, rornbo lunk, veszekszünk, gyilkolunk, háborút viselünk
meddig?
: ,"",' ezer esztendőkig? . . . tízezer esztendőkig?
De minden
Ma; .meg áll egyszer; minden évezred elmúlik egyszer, minden idő
eljár\egyszer . . Igen, minden elmúlik egyszer, de Isten örökké
él! (264. ábra.]
.
Az örökkévaló Isten! Isten örökkévalósága az utolsó ecsetvonás
(265. ábra), amelyet a mi mennyei Atyánkról festett képre még föltenni szeretnék. Istennek ezt a tulajdonságát hagytam a beszédsorozat végére, mintegy bekeretezéseül az Istenről festett képünknek. Ma még az örök Istenről fogok beszélni, a jövő vasárnap
I

,

-Ó,

264, ábra
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265. ábra.

aztán összefoglalom a Róla elmondott beszédeimet és ezzel bezárom a Hiszekegy első mondatáról, az Istenről másfél év előtt
kezdett beszédsorozatomat.
Az örökkévaló Isten! I. Mit hirdetünk mi Isten örökkévalóságáról és II. mit hirdet minekünk Isten örökkévalósága? - e
kettős gondolat köré csoportosítom mai beszédem anyagát.
Az első kérdésünk tehát ez: I. Mit hirdetünk mi Isten örökkévalóságáról ? (266. ábra.)

266. ábra.

A) Ha a feleletet rövid tagadó alakban akarnám megadni,
ezt kellene mondanom: Isten örökkévaló, azaz nem ismer időt i
az isteni létnek nincs kezdete, nincs vége és nincs egymásutánja.
Vagyis mint a katekizmusban tanultuk: Istennek sem kezdete
nem volt , sem vége nem lesz j Ö mind íg volt , van és lesz. (267. ábra .]

267. ábra.

121

Ha pedig a feleletet állítólag akarnám megadni, akkor röviden ezt mondanám: Isten örökkévaló, azaz Ö az időnek teremtője, s ami pozitív tartalom van az időben , az Benne túlontúl
megvan. Vagy másszóval, hogy Isten a végnélküli életet egyszerre,
teljesen és tökéletesen bírja.
"Mielőtt a hegyek lettek s mielőtt a föld kereksége alkottatott,
őrökt ől- örökké

vagy Te , Isten"
mondja a Zsoltáros. (Zsolt.
89, 2.) Egy másik helyen pedig
így fejezi ki ugyanezt a gondolatot : "Uram, Te kezdetben a földet alkottad s az ég a te kezed
munkája. Ezek elmúlnak , de Te
megmaradsz; megöregszenek, mint
a ruha s mint az öltönyt változ tatod őket és megválto znak ; de
Te ugyanaz maradsz s éveidnek
nem lesz vége." (Zsolt. 10l , 26---:
28.) Isten "van, volt és lesz"
268. ábra.
(Titk. Jel. l, 8.) és "örökké él".
(Titk. Jel. 5, 14.) (268. ábra.]
Tehát. Isten az idő fölött áll , Benne nincs idő, sem mult ,
sem [ővő , Ö mind íg a jelen.
Erzem azonban, - Testvéreim - hogy ezek a me ghatározások csak a csontváza, csak az oszlopai a kívánt feleletnek, és
hogy világosabbá váljék előttünk az örökkévaló Istennek arca,
ahhoz aprólékosan részletezni is kell a vála szomat. (269. ábra.)

269. ábra.
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B) Próbálj uk hát részletezni, mit is hirdetünk azzal, hogy
Istent örökkévalónak mondjuk. (270. ábra.)
A felelethez előzetesen néhány filozófiai megfontolásra lesz
szűkségűnk.

Az embernek sajátos tulajdonsága, hogy szeret az elmult
eseményei közt elmerülni s szereti a jövő eseményeit fürkészve kutatni, azután pedig míndenről áttekintő korképet igyekszik magának alkotni. Ez a törekvésünk istenhasonlóságunknak
egyik megnyilvánulása. (271. ábra.]

idők

270. ábra.

271. ábra.

De mit tudunk mi a multból s mit sejtünk a jövőből? AIig
valamicskét, Az egész világról valóban átfogó képe csak Istennek
van, mert O nemcsak azt látja, ami térben van egymás mellett,
hanem azt is, ami időben egymás után. Ha tehát azt mondjuk,
hogy Isten örök, ezzel azt akarjuk mondaní, hogy Isten ura s
teremtője az időnek és minden történésnek, a világ minden eseményének. (272. ábra.] Amint Ö mindenütt van , mert Ö terem-

272. ábra.
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tette a teret . (azzal, hogy valamit is teremtett), éppígy Ö mindíg
van, mert Ö teremtette az időt (azzal, hogy a teremtés által
esemény van a világon, amelyhez az időt mérni lehet).
Mármost ezekután kíséreljük meg elgondolni, milyen lehet az
az örök Isten, akinek 1. nincs kezdete és vége s 2. aki előtt nincs idő.
(273. ábra.)
1. Az örök Isten, akinek nincs kezdete és vége, hanem a
lét teljességet mindíg tökéletesen bírja.
a) Az örök Isten, akinek nincs kezdete!
Bármiről beszéljünk is ezen a teremtett világon, mindenről
ezt kell mondanunk: kezdetétől végéig, születésétől haláláig.
Az emberről ezt mondjuk: a bölcsőtől a koporsóig. (274. ábra.)

273. ábra.

274. ábra.

. A magas toronyról ezt mondjuk: a lábától a cs úcsáig. Még az
egész világról is ezt mondjuk: a teremtés napjától az ítélet napjáig ... Csupán egyetlen egyszer teszünk ki vételt: amikor Istenről
beszélünk. (275. ábra.) Róla a Szentírás így beszél: " Örö ktől -
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275. áb~a.

örökké vagy Te, Isten." (Zsolt. 89, 2.) Róla a miséző pap így
énekel:
per omnia saecula saeculorum", "minden századok
századán keresztül" . Es Róla a keresztény hívő így imádkozik:
"Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképen
kezdetben vala, most és mindörökkön örökké."
.
Az örök Isten! Aki rnindíg 'yolt s aki előtt nem volt senki.
Akinek nem volt kezdete, mert O soha nem lett, hanem míndíg
volt. Volt és van és lesz. Aki nem volt gyermek s ifjú, felnőtt
és agg, hanem mindíg egy és ugyanaz a tőkéletes teljesség. (276.
ábra.) Akinek nem volt kezdete, mert Ö kezdete mindennek,
ll'

••

276. ábra.

mint mondja is magáról Tzaiásnál : "Én magam vagyok kezdettől
fogva." (Iz. 43, 13.)
b) Az örök Isten, akinek nincs vége!
Nemcsak kezdet az Isten, hanem a vég is, mint ugyancsak
Izaiásnál mondja: "En vagyok a
kezdet és a vég." (Iz. 44, 6.) Ha
pedig mindennek kezdete és vége az Isten , akkor minden, ami
Istentől származott, tehát az
egész világ egykor ismét
Hozzá tér vissza ... Mikor? ..
Amikor a teremtett világ elérte
végső célját, amelyért teremtetett:
a Teremtő dicsőítését, "hogy az
Isten legyen minden mindenekben". (Kor . I 15,28.) (277. ábra.)
c) Az örök Isten, aki a lét
teljess éget mindíg tökéletesen
bírja!

277 . ábra.
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"Én vagyok az, Aki vagyok" [Móz, II 3, 14.) - mondja
magáról. Senki Istennek nem adhat, senki Tőle el nem vehet.
Senki Öt nem nagyobbíthatja, senki nem kicsinyítheti. Isten nem
nőhet és nem fogyhat. (278. ábra.] Nincs semmire szűksége és
nem nélkülöz semmit. Isten önmagában és önmagától az örök
tökéletesség, az örök teljesség. Zúgnak a vízözön gyilkos hullámai,
villámló felhőkben reszket a Sínai-hegy, kiáltanak az utolsó ítélet
harsonái, - és Isten mindíg marad az, aki volt s előtte ezer év,
mint egy pillanat. (279. ábra.]
.

278. ábra.

279. ábra.

Ime az örök Isten akinek nincs kezdete és vége! (280. ábra.]
2. Az Isten örökkévalósága azonban még mást is jelent.
Ime, az örök Isten, aki előtt nincs idő l
Mit jelent az, hogy Isten számára nincs idő? Ehhez tudnom
kellene, mi is az idő.

280. ábra.
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a) Mi is az

idő?

Ki tudná azt könnyen meghatározni? (281.

ábra .] Valami kézzelfogható dolog-e, mint a tárgyak, dolgok?

Ugye nem! Vagy tenger-e, amelyben a világ tárgyai úsznak?
Sodró áradat- e, amely ragad mindent az örökkévalóság felé? Nem,
nem! Mindez nem pontos meghatározás! Közelebb jutunk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy nem is dolog az idő, nem is
valami, hanem csak az eseményeknek egymáshoz való viszonya:
hogy valami már megtörtént-e, vagy csak meg fog történni. Es talán
akkor még jobban megértjük, ha ezt mondjuk: Az idő a dolgok
föltartózhatatlan egymásutánja, amint azok a jelenből a multba
futnak. (282. ábra .]

28 1. áb ra .

282. ábra.

"Te mpus rerum imperator" - tartja egy régi mondás, "az
a dolgok uralkodója" . Igen, kegyetlen uralkodója: megállás
nélk ül, pihenés nélkül hajszol mindent előre, tovább . . . nincs
nyugalom , nincs megállás, nincs változatlans ág . .. minden mozog,
változik, múlik . . . (283. ábra.] Es e fölött a szakadatlan lorgan-

idő

283. ábra.
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dós ág fölött, e fölött a

nyüzsgő ,

mo zg ó állhatatlanság fölött , e
fölött a futó-roha nó muland óság
fölött áll az örök Isten! Isten,
"akinél nincs változás , sem árnyéka a yált o z a n dóságna~". (Jak.
l , 17.) "En vagyok az Ur s nem
változom" - mondia önm agáról
a prófétánál. (Mal. 3, 6.) "No n
habet tempus, per qu em factus
est tempus " - rnondi a ró la Szent
Ag oston, "nincs alá vet ve az időn ek
az, aki által az idő lett ". (284. ábra .]
b) De az időt még máskép is
érthetem. Érthetem ügy is, hogy
az idő bizonyos tartama, élet284. áb ra.
kora a dolgoknak.
És ha így értem, akkor is korlátozott a világon mindennek
az ideje, rövid az élete, - ah , de mennyire rövid! Vannak csillagok (285. ábra), melyek fénye szédületes' távolságb ól évezredek

285. ábra.

alatt jut el a földig, - de mégis korlátozott ideje van út jukna k.
Hófödte heg ycsúcsok .meredDek~ az 'ég[ú~kJ olyan évezredek óta ,
amelyekben élő lény még nem is volt a, földön , - és mégis . . .
egykor ezek a grá nith egyek is elkopnak , cl tengerek is kiszárad128

nak . . . minden elmúlik ... De . 1 ~ ' :. .
az általános mulandóság hervadó " ' i :;, .~
forgatagában ott áll az örök Isten! ...~ ' -'/ l.
(286. ábra.)
,'.... .p ;
c) És az időt még mindíg érthetem máskép is. Mondhatom azt
is, hogy az idő az az atmoszféra,
amely körülvesz, az a korszellem,
amelyet magunkba szívunk s aminek következtében azt mondjuk
magunkról, hogy "korunk gyer- ,
mekei vagyunk".
Valóban mi nemcsak szüleink
gyermekei vagyunk, hanem korunké is, ezer meg ezer szállal
286. ábra.
korunkhoz hozz áf űzve.
"Wie
die Zeit, so die Leut" , amilyen az idő, olyanok az emberek",
tartja egy német mondás. Valóban mi, akik benne élünk az emberiség fejlődésének egy-egy korszakában, alig tudjuk észrevenni,
mennyire át- meg átjárja föifogásunkat, cselekvési módunkat,
viselkedésünket annak a kornak levegője. Mint változik ez a világ
itt körülöttünk szinte évtizedek szerint! Mily nehéz - szinte lehetetlen - az öregeknek meg értenlök az ifjakat! (287. ábra.] Hiába,
"az idő eljár felettük" - mondják az öregekről a fiatalok, s mint
valami ittmaradt romokra tekintenek rájuk. De minden korszellem
és változás fölött, minden időhözkötöttség fölött áll az örök Isten,
aki megért mindenkit, öreget és ifjút, aki nem változik az idővel,
s aki fölött az idő soha el nem jár. (288. ábra.]

287. ábra .
9

288. ábra.
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Mondhatjuk-e hát, hogy Isten "öre~", vagy hogy "fiatal"?
mondhatjuk, de mindkettőt csak emberileg, magunkra
vonatkoztatva. A Szentírás is rnondja öregnek (Dán. 7, 9.), mert
milliónyi évek előtt is volt ; de fiatal is, fiatalabb, mint a ma született csecsemő, mert ennek életéből már elveszett néhány óra,
míg Istenéből el nem vesz soha semmi. (289. ábra.]
Mindkettőt
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289. ábra.

Mily érdekes dolog: Ha egy ember korát akarjuk megjelölni,
mit teszünk? Megmondjuk, hány évet nyelt el már életéből a
rohanó idő. ,,30 éves ember" - ez azt jelenti, hogy életéből már
30 év a multé. De Istent nem így jelöljük meg. Azt mondjuk:
örökkévaló, azaz minden pillanatban az élet teljes tökéletessége
van kezében.
Ime , mindezt hirdetjük, mikor azt valljuk, hogy az Isten
örökkévaló! (290. ábra.)

290. ábra.
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És most már elmondhatjuk, hogy egészen tudjuk, mily szédületes mélységeket zár magába az isteni örökkévalóság?
Ah, dehogy! (291. ábra.) Mindaz, amit eddig mondottunk,
mindaz a sz épség, mindaz a fönség, amivel ezen a teremtett világon csak találkozunk, mindez csak ablakrepedésen kivillanó elejtett kis sugara az örökkévaló Isten fönségének. Mily jól esik hát
nekem, földi gondoktól űzött-hajszolt, ideges, rohanó embernek
megpihenni ennek az örök Istennek nyugodt csendességénél ! Mily
jól esik nekem, rohanó-kapkodó kis embernek, megnyugtatní
vibráló, nyugtalan idegeimet ennek az örök Istennek szerit békéjében. Testvérek, kiket föléget, fölmorzsol a nyugtalan élet lázas tempója, ide fussunk pihenni: az örök Isten nyugodt Szívére! (292. ábra.]

291. ábra.

292. ábra.

De íme, ezzel most már elértem beszédem második kérdéséhez (293. ábra): Mit hirdet nekünk Isten örökkévalósága j menynyi erőt ad és mennyi vigasztalást?
II. Mit hirdet nekünk Isten örökkévalósága? (294. ábra.]

9·

293. ábra.

294. ábra.
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Aki az örökkévaló Istenre sokszor és szeretettel tud gondolni , az ebből a gondolatból a kísértésben ellenálló erőt, a
világ muland ósága közt pedig megnyugtató vigasztalást fog meríteni.
1. Az örök Isten gondolata erő a kísértésben. (295. áb r a .]

295. ábra.

A boldogságnak az a végtelen tengere, amely eltölti az örökkévaló Istent, valaha a mi osztályrészünkké is válik, ha hűségben
töltöttük el a földi életet. Hát nem érdemes-e ezért hűnek maradni
a kísértés idején? Hát érdemes volna-e ezt a boldogs áget cserébe
adni a bűn által ígért csalfa, rövidke élvezetért ?
Morus Tamást, a nagy angol kancellárt katolikus hithűsége
miatt halálra ítélték. (296. ábra.] VIII. Henrik angol király u. i.

296. ábra.
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elhagyta törvényes feleségét, más nővel állott össze, a kancellár
azonban nem akarta ezt a bünös viszonyt házasságnak s Henriket az angol egyház fejének elismerni; ezért került a Towerbe,
s ezért mondták ki fölötte a halálos ítéletet. A király előbb a
börtön kínzásaival igyekezett megtörni az egész országban tisztelt
kancellár ellenállását; majd a kancellár legkedvesebb leányát, Margitot küldték apjához, hogy bírja rá engedékenységre - hiába. Végre
a halálos ítélet előtt megjelent a felesége a börtönben s könnyek
közt kérte, hogy legyen engedékeny s mentse meg ezzel életét
családjának. Morus Tamás nyugodtan kérdezte: Mondd, meddig
élhetnénk mi még együtt? Az asszony felelte: Legalább még húsz
évig! Látod, - szólt a férje - ha legalább 1000 évet mondtál
volna, az még lett volna valami! De 20 évért elveszítsem az
örökkévalóságot ?
És Morus Tamás a halálba ment! Megóvta az eleséstől az
örökkévalóság gondolata.
Ó, ha én is sokszor gondolnék az örök Istenre. (297. ábra.]
Itt a földön beszélünk "örök tengerről" s "örök hegyekről", de
mindez ugye csak emberi túlzás. Igy mondjuk: az "örök" hegyek,
az "örök" tenger. Pedig csak e~y az örök: Isten. Isten, akiről
egyedül mondja a Szentírás: "Mielőtt a hegyek lettek, vagy a
föld és a világ alkottatott, öröktől-örökké vagy Te, Isten." (Zsolt.
89, 2.) (298. ábra.]

297, ábra·,

298. ábra,

De hát nekem elég intőjel a hegy is, a tenger is. Legyek jellemben, becsületben, erkölcsben rendületlen, változatlan, mint az
"örök" hegyek, - s akkor tisztelem az örök Istent! Jönnek a
viharok, s a hegy nem inog; dördül a villám, s a hegy nem inog.
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Lábánál kavarog a mindennapi élet szennye, pi szk a, de fejéhez
föl ne!l1 ér a sár: mint hófehér oltár nyúlik az égbe.
Es az örök tenger! Mennyi nemzedéket hordozott már hullámain! Föníciaiakat, karth ágóiakat. görögöket , per zsák at , rómaiakat,
wikingeket, normannokat, velencei s génuai keresk ed öket, felfedezöket, misszionáriusokat . . . hová lettek mindezek? . . . De
suttog az "örök" tenger! Állok a tenger part ján . .. Tomboló
orkán szánt végig rajta (299. ábra), föl is ka var ja tükrét , de csak
a víz színét : lent a mélyben nyugalom honol , - miut kellene az
én életem mélyén is az örökkévaló Istenbe vete tt bizalomból biztonságnak, nyugalomnak fakadnia akkor is, ha az élet viharja i
hullámokat kavarnak is a felszínen! (300. ábra.)

299. ábra.

300. ábra.

Ime, Testvéreim, mit hirdet nekünk az Isten örökkévalósága!
Mily erőt ad a léleknemesítés nehéz munkájában! (301. ábra.)

301. ábra.
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2. De aztán ad egy még fönsége sebb vigasztalást : vigasztalást az elmúló világ forgatagában.
Újévkor fölállítom író asztalomon az új kalendáriumot. Januártól
decemberig pontosan sorakoznak a napok egymásután : órára s
percre pontosan be van írva, melyik napon mikor kel fel a nap
és hold s mikor nyugszik . . . De a naptár lapjai rólam nem
mondanak semmit : nem tudom beírni, mi fog velem történni a
jövő hónapban, vagy akár csak holnap is (302. ábra), sőt hogy
megérem-e ezt aholnapot ?

302. ábra.

Ó, az örök Istennel szemben mennyire érzem tiszavirágmuland óságomat !

Mennyire érzem a

költő

szavainak igazságát:

Szép volna az élet,
Csak ily bú s ne volna;
Nyári nap az égen
Télbe ne hajolna,
Ne k ellene mindíg
Múl ó id őt mérni,
Messze cé lra törve
Hamar célhoz érni,
F utni Iuldokolva.
Élni hald okolva,
Szép volna az élet,
Csak röv id ne volna. (Sajó S.)

És rníkor évről-évre egyre ijesztőbben érzem, mint siklik ki
az élet a kezemből, mikor napról-napra tapasztalom, mily rnulandó ez a földi lét s az egész világ romokkal van telve ; mikor
tudom , hogy az egész világ egy nagy temető, és növényi és
állathulladékokból áll maga a föld is a lábam alatt, mikor végig135

reszket rajtam a halál melanchóliája (303. ábra), Ó, mily jó ilyenkor fölemelni szememet az örök Isten felé!
Mint reszket a sugár, mely a napból jő! Mitől fél? Fél a
felhőtől, mel y útját állhatja, s akkor vége ! Mint reszket a kis
csibe, mikor ölyv kering fölötte! Mitől fél ? Fél a gyilkoló karmoktól, mert akkor véRe! Mint reszket a falevél, mikor őszi szél
sü völt yégig! Mitől fél? Fél a zúgó széltől, mert ha ez letépi,
vége! Es mint reszket az ember, mikor kopogtat a halál! Mitől
fél? Fél az elmúlás ' saj~ó pillanatától! Minden elme gy, minden
elmúlik . . . de, él az Isten, egyedül örök az Isten! Egyedül Isten
a nagy, mert O egyedül örök. (304. ábra.)

303. ábra .

304. ábra.

És még val aki nagy . . . Nagy az az ember, aki ebbe az
örök Istenbe tud kapaszkodni s aki életében egyre szebbé ala kítja ki lelkén az örök Isten fönséges képét.
Mily megrendítő , mily fönséges ellentét: az örök Isten s a
pillanatnyi ember! (305. ábra.)
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305. ábra.

.
Az örök Isten! Időt nem ismerő nyugalomban szemlélem
Öt, nyugalomban, mely hordozza az élet teljét s a végtelen cselekvés bőségét. Angyalok s dicsőült emberi lelkek beláthatatlan
milliárdjai éneklik dicsőségét, szakadatlan századok végtelen láncolatán át, "per omnia saecula saeculorum".
Az örökkévaló Isten! (306. ábra.)

306. ábra .

. És itt állok én, a pillanatnyi ember . . . a suhanó idő áradatába állítva. Mi az én életem? Apró kis hullámverés az idő
parttalan óceá n jában. Lehulló falevél a rengeteg őserdőben. Parányi homokszem a megmérhetetlen fövenyben . . . Mi az én
életem? " Mint a í ű, mely hajnalban fakad
nő, és estére lekonyul és elhervad és elszárad." (Zsolt. 89, 6.) Minden percem
egy hulláma, minden napom egy áradata, minden évem egy darabkáia földi életem folyójának ; egy folyónak, amely egyszer
halálom pillanatában - az örökkévalóság végtelen óceánjába fog
torkolni.

és

Mikor? - nem tudom, nem is fontos. Hát mi a fontos?
Az, hogy hogyan! Hogyan fog ez a folyó a tengerbe torkollani ?
Úgy-e, mint egy kiszikkadt; alig mozduló, besározott. beiszapózott, lapos pocsolyás víz, ami csak hín árt, szemetet hoz magával
a tengerbe? Vagy úgy-e, mint diadalmasan harsogó, sodró víztömeg, amely drága kincsekkel, értékes árukkal megrakodva ér
az óceánhoz.
Hogyan lesz ez a tengerhez érkezés? Az "örök Tengerhez"?
Testvérem, ez tőled függ . . .
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Mondd, hogyan akarsz megérkezni az örökkévaló Istenhez?
(307. ábra.)
Kedves Testvéreim! Az örökkévaló Istenről beszéltünk, mi,
kiknek élete, mint az árnyék, mint a füst. A változhatatlan Isten ről beszéltünk, mi, kiknek élete, mint a hold , válto zik. (308. ábra.)

307. áb ra.

308 . ábra.

Rohan velünk az idő, s az élet sodra ragad magával. Hová?
A tengerbe, az örök tengerbe, hiszen mindnyájan az örökkévalóság fiai vagyunk!
Mikor az eltikkadt görögök hosszú, kínos vándorlás után
megpillantották az üdítő tengert, örömujjongásba törtek ki : "Thalatta, Thalatta"; "tenger, tenger!"
Testvérek! Tudjátok, mi a legszebb földi jutalma az Isten
akarata szerint eltöltött életnek? (309. ábra.) Az a szent öröm,

309. ábra.
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amely utolsó pillanatunkban eltölti lelkünket. Hogy amikor majd
ag gódó arccal állanak betegágyunk mellett rokonaink és az ő
visszafojtott könnyeikb ől észrevesszük , hogy életünk útja már
egész közel van a torkolathoz, a Tengerhez, az örök Istenhez,
hogy akkor mi is fölkiálthassunk :..
Légy üdvözölve tengere az Orőkk éval óségnak, amely után
epedve vágytam az élet küzdelmeiben! (310. ábra.]

310. ábra.

Az élet után, melynek nincs vége!
A boldogság után , melynek nincs felhője!
Az ország után, melynek királya az örökkévaló Isten!
"Tisztesség és dicsőség az örökkévalóság halhatatlan, láthatatlan királyának, az egy Istennek, mindörökkőn-örökké. Amen.
(Tim. I l, 18.)
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