JOURNAL 11878-1926!

d' OTTOKÁR PROHÁSZKA
ancien éveque de Székesfehérvár, connu par la sainteté de sa vie et son esprit social, appelé "Apostolus et Praeceptor Hungariae", pio!Ulier du renouveau catholique en Hongríe au début
du XXe siecle, avec une biographie
rédigée par A. Sc h U t z et un index
analytique et alphabétique(440 pp.).

*
TAGEBUCH 11878 -1926)

von OTTOKAR PROHASZKA
des heiligmassigen und sozial gesi!Ulten 81 sch of von Székesfehérvár, "Apostolus et Praeceptor Hungariae" genannt, des Bahnbrechers der katholischen Erneuerung in Ungarn im ersten
Viertel des XX. Jahrhunderts. Biographie von A. Schütz und ein Wegweiser zum Tagebuch ergliozen den
Band (440 S. ).

DIA RY

*

of OTTOKÁR PROHÁSZKA
covering the years 1878 -1926. Prohászka, who was Bishop of Székesfehérvár, pioneered the Catholic renascence in Hungary at the heginning of
the 20th Century. He is known as the
"Apostle and Teacher" of the Hungarian people, a priest dístinguished for
his social consciousness and saintl y
life. The volume indudes a biography
by A. Sc h U t z and an analytical and
alphabetical index. (440 p.)

PROHÁSZKA OITOKÁR
NAPLÓJEGYZETEK

PROHÁSZKA OTTÓKÁR

VÁLOGATOTT MUNKÁI

l.

NAPLÓJEGYZETEK

KOLFOLDI MAGYAR KATOLIKUS AKCIÓ
RÓMA

PROHÁSZKA OTTOKÁR

NAPLÓJEGYZETEK
(SOLILOQUIA-SZEMELVÉNYEK)

Függelék:
SCHÜTZ ANTAL

PROHÁSZKA PÁLYÁJA

Sajtó alá rendE'o:te a P r o h ás z ka- M u n k ak ö z össé g.
A borítékot és kötést tervezte: Kiss Már i a.

Egyházi jóváhagyással.
Verlag OPUS MYSTICI CORPORIS, Wien.

TARTALOM
Kisérö<;zó Prohászka O. Válogatott Munkáihoz
Előszó a Naplójegyzetekhez
A Soliloquia· első kiadásának előszava

VTJ
lX

XI

NAPLóJEGYZETEK

1878
1879
1880
1881
1882

1883
1884
1885
1886
1887

1

7
ll

lis

23
26

31

39
48

56
66
1889
A kiadó jegyzetei
188~

18911
1891
1895
1896
1897
189R
1899
1901
1905
1908
1911
1912

74

78
81
86
87
89
92
94
!l fi

100
101
112

1913
1914
1915
1916
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

116
124
133
141
147
185
195
210
228
250
266
269
270

FűGGEL:J!JK

l. Sc h ü t z A n t a 1: PROHASZKA PALY AJA

l. Itt az irás
II. Tanulóévek
III. Sion hegyén
IV. Az ország apostola
V. Megpróbáltatások között
VI. Romok és építés
VII. Cursum consumavi
VIII. "Prohászka"
2. Ka l a u z a Naplójegyzetekhez
I. Prohászka Ottokár. l!:lete, egyénisége, miiködése
Il. Prohászka, a teológus
III. Prohászka, a bölcselő és nemzetnevelő
Prohászka életrajzi adatainak áttekintése

273
275
288
305
323
349
372
387
402
425
428
431
436
439

v

KISÉRÖSZÓ
PROHÁSZKA OITOKÁR VÁLOGATüTI MUNKÁJHOZ

Századunk nagy pápái, korunk hatalmas átalakulására való tekintettel, egyre nyomatékosabban szólítják
fel a világi híveket az Egyház nagy feladataiban való
együttmunkálkodásra. újra meg újra hapgsulyozzák,
hogy az Egyház az emberi társadalom igazi életelve
s minden tagjának közre kell működnie, hogy a világ
Krisztus ·szellemében megújuljon és az emberi élet minden területén a krisztusi elvek érvényesüljenek.
Prohászka Ottokár, Székesfehérvár püspöke egyedülálló és igen korszerű módon képviselte már a századforduló korában ezeket az eszméket. Akár a papot
nézzük benne, aki mint teológiai tanár a krisztusi szellemű papság nevelője és később, mint püspök- páratlan
szónoki tehetségét és írásművészetét is országos arányú
apostoli tevékenységének szolgálatába állitva - hitközömbös kora társadalmának nagy térítője, akár szociális reformtevékenységét tekintjük, akár politikai
törekvéseit: egész életművét az az alapeszme hatja át,
hogy hitünknek minden kor, minden nép és az emberi
élet minden területe számára van mondanivalója. Igy lett
e nagy püspök mindvégig hite és egyháza östalaján állva
a magyar nemzet vallási megújhodásának előharcosa.
Oszinte örömmel üdvözlöm tehát a Külföldi Magyar
Katolikus Akció kezdeményezését, hogy Prohászka
Ottokár gazdag írói hagyatékából sajtó alá rendezi
Válogatott Munkáit. Ezzel korunk számára újra feltárja
e páratlan mélységű és gazdagságú egyéniség gondolatkincsét, amely ma is változatlanul korszerű. Szívből
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kívánom, hogy valamennyien, akik írásait olvassák, erőt
merítsenek belőlük egyéni életük számára és megszilárditsák hitüket az Egyház örök küldetésében s kettőzött
bizalommal vegyenek részt az Isten Országa építésének
mai nagy munkájában.
Szívből jövő főpásztori álclás•>m kisérje e kiadói vállalkozást!
Eisenstadt, 1960. Pünkösdjén
t LÁSZLÓ ISTVÁN
püspök,
az ausztriai magyar menekültek
Apostoli Vizitátora
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ELÖSZÓ

Prohászka Ottokár Válogatott Munkái első kötetéül
önként kinálkozott naplóinak szemelvényes új kiadása.
E naplók eredetileg So l i l o q u i a címmel jelentek meg,
az összegyüjtött Munkák 23. és 24. köteteként, Schütz
Antal gondozásában.
Szemelvényes kiadásunk változatlanul adja a Soliloquiában közölt naplójegyzeteknek csaknem felét. Többnyire egy-egy napi bejegyzés maradt el, csak néhány
esetben rövidült meg egy-egy napi feljegyzés, inkább az
utolsó évekbőL Nehéz és fájdalmas feladat volt kihagyásra ítélni sok szép részletet, de ez már a kényszerszabta terjedelmi korlátozással járt. Természetesen sokkal kiméletesebben jártunk el a szerző lelki életét, papi,
teológiai és nemzetnevelői gondolatvilágát tükröző,
egyetemes érdekű részletekkel, mint a kevésbbé közérdekű, kortörténeti, politikai jellegű jegyzetekkel.
Kiadványunk célja : harmadévszázaddal Prohászka
halála után a harmadik nemzedéknek bemutatni a "magyarság apostolának és tanitómesterének" - síremléke
nevezi így - l e l k i a r c á t. A szerkesztők munkaközössége a második nemzedékből való: egyikünk már nem
hallhatta PL"ohászkát, másikunk még ifjúkorában ott.
állhatott felejthetetlen szószéke alatt, de mind az ő írott
tanításának emlöin nőttünk fel és szent kötelességünknek érezzük, hogy átadjuk e kincset a következő nemzedéknek. Tudjuk, hogy a tárgyilagos vasbetonstílus és
a mai technikai kultúra világában felnőtt· nemzedék
számára kissé idegenül hat már Prohászka barokk stílusa, érzelmeinek gazdag lobogása: de bízunk abban,
hogy épp ez őszinte, nem is nyilvánosságnak szánt feljegyzések hozzásegítik fiataljainkat, hogy - Prohászka
szavával élve - áttörjenek a látszaton s felismerjék
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e nagy lélek őszinte Isten-szeretetét, evangéliumi szellemét, egyházhűségét, a kultúra minden értéke iránt való
megnyílottságát, apostoli elszántságát, merész modemségét, tüzes vágyát, hogy közreműködhessék egyháza,
nemzete, társadalma belső megújhodásában, és·engedjék
ilymódon magukra is hatni "apostolunk és tanítómesterünk" ma is időszerű példáját, tanitását.
Hogy a mai nemzedék jobban megérthesse Prohászkát, a Függelékben egész terjedelmében közöljük Schütz
An tal mesteri élet- és jellemrajzát, a P r o h á s z k a
p á l y á já-t. Olyanoknak, akik alig ismerik Prohászkát,
azt ajánljuk, hogy a naplójegyzeteket megelőzően ezt
olvassák el. A Függelékben ezenkívül Ka l a u z t is
adunk azoknak, akik Prohászka lelki arcának egy-egy
vonására, gondolatvilágának egy-egy körére kíváncsiak,
A naplók irocalmi jell~gét illetőleg utalunk az első
kiadás előszavára, Schütz Antal tollából, amelyet alább
egész terjedelmében közlünk, csakúgy, mint - némi
kiegészítéssel - kiadói jegyzeteit is (270-2.1.).
Bécs, 1960 április 2-án, Prohászka halálának 33. évfordulóján
a PROHÁSZKA-MUNKAKöZöSSÉG.
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A SOLILOQUIA ELÖSZA VA

Sokak számára bizonyára meglepetés, hogy Prohászkától aránylag terjedelmes naplójegyzetek maradtak
fönn, melyeket ugyan nem szánt nyilvánosságra, melyek
azonban annál inkább keltenek érdeklődést és reményeket. És aki csak futólag is beletekint ebbe a két kötetbe,
hálás bámulattal állapítja meg, milyen értéket hagyott
ránk ezzel is a nagy püspök, aki életében és halála után
amúgy .is oly fejedelmileg osztogatja kincseit. Hogy
azonban ez a kincs kellő megbecsüléshez jusson, és
hamis várakozás ·vagy helytelen szempontok egyetlen
sugarát se_ nyomják el, helyén van néhány megjegyzés
azoknak a naplóknak mind eredetéről, mind irodalmi
jellegéről és tartalmáról.
Prohászka az ö naplószerű följegyzéseit lelki naplónak kezdte : följegyezte_ lelkiismeret-vizsgálásának, különös~n az ú. n, partikulárénak eredményeit, lelki
problémáit, jó szándékait és föltételeit, akárhányszor
elmélkedéseinek és rendszeresen évenkénti nyolcnapos
lelkigyakorlatainak eredményeit ; végül gondolatokat
és olvasmány-részlete~et, melyeket lelki haladása szempontjából különösen jelentöseknek tartott. Célja nyilván
az ·;olt, hogy amit közvetlenül átélt és átelmélkedett,
az késöbb is hévítse és indítsa. Erre vall, hogy ezeket
a följegyzéseket késöbb is gyakran elolvasta ; nagyonnagyon néha némi_ stílusbeli javítást is tett bennük.
Az ilynemű följegyzéseket . valószínűleg már kalocsai
diák korában kezdte, de csak 1878 óta folytatta rendszeresen. Ugyanakkor kezdett más fajta följegyzéseket
is : megfigyeléseket emberekről és dolgokról, gondolatokat, hasonlatokat, hallomásokat stb., melyekről gondolta, hogy késöbb a szószéken vagy katedrán hasznukat
veheti. Ez a kétfajta följegyzés az eredeti technikai
különválasztás dacára többnyire egybefolyik (1882
óta külsöleg is), és én nem láttam okot elkülönítésükre.
Ezeknek a följegyzéseknek egyik fölbecsülhetetlen
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értéke, hogy megnyitják azt a szentélyt, amelyben
alakul, fejlődik, izmosodik Prohászka, a lelki ember,
az apostol, a gondolkodó, a szociális úttörő, sót az
író . . . Elénk tárul annak a gazdag életnek mintegy
begyökérzésc ; nyilvánvalóvá lesz nem egy értékes
drága vonás, melyet az élőnek alázata rejtegetett, és
láthatókká válnak tüneményes pályájának fordulói és
állomásai, amint azokat iparkodtam vázolni a 25. kötet
elején (Prohászka pályája).
Ebből a szempontból kár, hogy a följegyzésekben
néhány érzékeny hézag van. Nemhogy napok és hónapok
hiányoznak ; hisz Prohászka nem rendszeres naplót
«vezetett» ; nagyobb lelkipásztori vagy irodalmi elfoglaltság csetén szemmel láthatóan ritkábban kerültek
elő a jegyzetek. Ilyen hézag van 1898-1911 között;
nincs semmi valószínűség arra, hogy ez kitöltódjék.
A másik hézag 1916-1918 közölt van; itt nincs
kizárva, hogy az ez idóközt felölelő ((füzet» lappang.
Tudnivaló ugyanis, hogy Prohászka az ó határtalan
igénytelenségében és takarékosságában - mellyel azonban másoknak takarékoskodott- nem költött papírra;
nagyobb műveit és cikkeit általában elhasznált levélpapirosoknak, beadványoknak stb. hátlapjára írta ;
na plójegyzeteit is másoktól elhagyott, félig elhasznált
füzetekbe írta ; ha ezekből kifogyott, akármilyen kezeügyére eső ívpapírt hajtogatott össze. Későbbi lelkigyakorlati elmélkedéseit mindig ilyenekre írta, külön
is tartotta, gonddal őrizte, és szemmel láthatólag
később is sokat olvasta. Azért ezekból több is maradt
meg ; ellenben a rendes napló-följegyzésekból nem egy
elkallódhatott, hisz az itt közöltek akárbányát szintén
úgy kellett kiásni a hagyJtékbóL
Egy másik nagy értéke ezeknek a följcgyzéseknek,
hogy közvetlen közelból bemutatják Prohászkában
a miszlilwsl, akit Horváth Sándor kitünő tanulmánya
oly biztos fogással emelt ki a közzétett művekból.
Hogy Prohászkának egész lelke és minden törekvése
rnennyire Isten-szolgálatra volt beállítva, hogy minden
emberi megnyilatkozást és természeti jelenséget menynyire a hit szemével nézett, hogy tüzes és arncllett
mérhetetlenül gyöngéd lelke mily bensőséggel, közvetlenséggel, intenzitással és egyre novekvó kizárólagossággal Istenben és a hittitkokban, kivált Jézus legszenXII

tebb Szívében, Szűz Máriában és az Oltáriszentségben
élt, azt a naplóknak úgyszólván JI1inden lapja lángbetűkkel vési az olvasónak lelkébe. Tartalmuknak jó
része nem is más, mint egy teljesen a természetfölötti
világba. merült lángoló és finom, gazdag és erőteljes
léleknek Istennel és a mennyei udvarral folytatott
magánbeszélgetése : Soliloquia.
Ha a naplók középszakában, főként 1911-1922
között e világ ügyei és emberei is gyakrabban bekopogtatnak e lelki magányba és ott néha tüzetesebben is
szóhoz jutnak, azért mindig a hitnek felső világítása
hull rájuk, és annak az apostolnak buzgósága és szeretete
özönli körül, aki mérhetetlenül komolyan veszi a föladatát : óvni, terjeszteni, erősíteni, mélyíteni az Isten
országát az emberek között. És ezt nem szabad szem
elöl téveszteni, hl\ meg akarjuk találni a helyes
nézőpontot a személyekre és eseményekre vonatkozó
megjegyzések kellő megítéléséhez : nem .kritizálás hajlama vagy épenséggel emberszólás, avagy érdekességhajhászás sugallja azokat, hanem az a Krisztus-szeretö
és -szenvedó apostoli lélek, mely egy hitetlen vagy
ellaposodott nemzedék közepett a tulajdon szíve-vérén
át kínlódja és megoldásra vajúdja az Isten országának
korszerű nagy problémáit. Azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy ezekben az épenséggel nem nyilvánosságra írt följegyzésekben Prohászka leírja lelke
legrejtettebb mozdulásait és indulásait, titáni szellemének vívódásait és felelet-kereséscil, a lelki embernek
legtitkosabb problémáit és kínjait. S Prohászkának
egész~n eva~géliumi arányokban egyenes és együgyű
lelke nem ismer hátsó gondolatokat, szépítgetést, takargatást; vagy bármit abból, amit a mi elpogányosodott
társas együttlétünk «kettős könyvvitele» kitalált. Ha
ezt szem elöl nem tévesztjük, ezekből a lapokból
Prohászka nagy lelki tisztasága, gyermekded hite,
egyháziassága, páratlan bensősége új fényben ragyog
föl. Csak meg kell gondolni, akárhány nagy ember
hogyan állna a világ előtt, ha fölnyilnának bensejük
legtitkosabb kapui ; Prohászka pedig azokat föltárta miként Szent Agoston, aki az egész világ színe előtt
végezte nagy életgyónását. Az emberismerőnek nem
nehéz megállapítani, hogy Prohászkának nem igen
volt - mit gyónnia.
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Egy minden ízében misztikai léleknek közvetlen
megnyilvánulásai ily ~erjedelemben és kiteljesedésben
valószínűleg először jelennek meg irodalmunkban. Hogy
az ezekhez a hangokhoz nem szokott magyar olvasó
meg ne ütközzék ennek a misztikai nyelvnek soks~or
merészségén, színességén és tüzén, elég egy akármilyen
misztikai szöveggyüjteményt előve:r;mi, amilyen pl.
P. Denifie-é vagy O. Karrer-é, éS meggyőződünk, hogy
ez a világegyház nagy misztikusainak rendes nyelve ;
és örülni fogunk, hogy abban a fölséges kórusban nem
néma többé a «vox hungarica>> sem. Azt szinte fölösleges
kiemelni, hogy Prohászka misztikája egészen orthodox
és messziröl elkerüli :rninden mélyebb misztikának
~enyegető szirtjét, a pantheizmust; ettől őt megóvja
nemcsak szoLd tneológiája, hanem már magában az
a tény is, hogy az ö misztikája ritka koncentrációval
az Oltáriszentségre van irányozva (lásd főként az
1922 óta tett följegyzéseket és az ugyanabban az i~.őben
készült posztumus munkát, az Élet kenyerét az 0. M.
24. kötetében).
Ép ezek az élet közvetlen melegét sugárzó és egy
nagy egyéniség és nagy író teljes vará,zsában égő
imádságszerű megnyil~rtulások, valamint a lelkigyakorlatok döbbenetes elszántságot lehelő elmélkedései
teszik a Soliloquia-t páratlan le,lkiolvasmánnyá, melynek
hatását mindenki megérzi, aki csak félig is készséges
lélekkel fog hozzájuk. E tekintetben messze meghaladják Aiban Stolz híres lelki naplóit, melyeknek
hatását nem nehéz észrevenni a fiatalabbkori Prohászka
följegyzésein.
Még egy szót ennek a kiadásnak szövegéröl : Az.
olvasó itt kapja mindazt, ami Prohászka naplószerű
följegyzéseiben irodalmi értékű és kinyomtatható ;
kivéve azokat a megjegyzéseket, melyeket a történeti
távlat hiánya miatt minden efféle kiadásban el szokás.
éS el kell hagyni. Minthogy továbbá a följegyzések nem
készültek közvetlen ül nyomda alá, nem lehetett mindent
egyszerűen úgy leközölni, amint a kéziratok adták.
Olykor a kézirat nehezen olvasható és csaknem mindig
rövidítésektől hemzseg ; akárhányszor minden kiegészítéssel dacoló odavetett szók szakítják meg a folytonos
előadást. Az utóbbiakat természetesen el kellett hagynom, az előbbiekben elkerülhetetlen volt néhány olyan
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konjektura, melyek nélkül idegen kéziratot kiadni
úgysem lehet. Azonban nyomatékosan hangsúlyoznom
kell, hogy Prohászka fogalmazásait törekedtem adni
teljes hűséggel ; az én szöveg-alakító tevékenységem
csak a bizonytalan és sokszor hiányos interpunkdóra
és helyes olvasásra szorítkozott ; sem itt, sem egyebütt
az egész kiadás folyamán nem engedtem meg magamnak
a legcsekélyebb stílus- vagy nyelvbeli retusirozást sem.
Csak magát Prohászkát akartam adni.
Hogy tehát itt az ·olvasó olyan szövegeket kap,
melyek nem voltak közlésre szánva, melyek átdolgozva
nincsenek, hanem a hangulat és ihlet közvetlen megnyilatkozásai - ez a tény a Soliloquia-nak külön irodalmi értéket ad, és alkalmas arra, hogy új világot
vessen Prohászka írói jellegére.
Budapest, 1929. Sarlósboldogasszony napján.
Schütz Antal.
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A tuloldali képek:
Prohaszka. mint spirituális 1899-ben.
Prohászka 1926-ban.
A b o r i t 61 a p képe 1911-bc'íl való.

1878
Febr. 2. Én kész vagyok mindenre Istenért. Odaadom,
ha kell, életemet. Ha pedig ez elhatározásom őszinte, akkor
minden más mellékes s könnyű. Tehát Istennek tetszeni : ez
célom ; ezért el a bűnneL Bűneimet őszintén bánom, s hogy
eltöröljem nyomaikat s biztosítsam magam azokba való
visszaesés ellen, megragadok minden alkalmat, mely elégtételnek beillik. Vigyázok," hogy ne túlozzak, mert nem sanyargatni magamat jöttem ide ; erőim a legnagyobb célra irányozvák, de a kellő határok közt őszintén megvetem vágyaimat,
kényeimet, kedvtelenségemet s testemet. Mortificationem
Jesu Christi in corporibus circumferentes, ahol erőszak kell,
legyen.
Különösen mi becsültetésemet, tiszteltetésemet s a gerjedő s ingó s változékony szellők gyanánt jelentkező hangulatokat, a gyengélkedő s kényes figyelmet, melyet mástól
személyem iránt kívánok, illeti, mindazt valamint utálom s
megvetem, úgy kiirtását is őszinte akarattal felfogom.
Febr. 8. Szentatyánk meghalt. Mennyit fejezhetnek ki
e szók l Elnyomják már kitörő zokogásunkat, könnybe fürösztik szemeinket. A mult kezéből élvezett jótéteményei édesebbek, a jövő sejtelemteljes következményei súlyosabbak.
A szív szorul, az ész határán mult, jelen, jövő egyaránt rémlik határozatlan elmosódott vonásokban. Omi mindez? A jövő
ben ő nem lesz, s mi árván állunk, a jelenben elhagyott megfosztott gyermekek gyanánt érzünk, s a multnak csak fájdalma, csak keserű emlékezete van számunkra. A szeretet
iránta nagy. Mért ne jelentkezzék!? - Mindennek vége föloszlás, s komor éj, s minél szebb volt bája, minél mosolygóbb
tekintete, annál komorabb, sötétebb hült helye. Keressük,
de hiába, s elménkbe hat mind mélyebben az eltűntnek
emléke.
Legyen e sorokban kifejezve fájdalmam, mely szívemet
zaklatja ; őszintén érzek, s örvendek, hogy érezhetem azt, mit
veszténk.
l

Máre. 14. Bizalmat az Úrban táplálni, ez biztosítja, reményinket. Ha minden eszközzel élve mindig egyedül az Úrra
kell vetnünk szemünket, nem ugyanaz-e, ha az Úrra vetjük
szemünket ez eszközöktől eltekintve? Isten minden. az ember
semmi ; ha ennek szeretete kigyullad, lstenért lángra lobban ... akkor rajta, nincs .akadály l Bár sohasem tántorodnánk el, kik Istenért fölhevültünk, bár mi sem akadályo:~.:na
utunkon! Bár l bár l ó Jézusom.
·

Okt. 17. <Lelkigyakorlaton* a filozófia 3. éve után.) Én
U ram, szolgálok neked l mást nem értek, mint szolgá ln i neked l
l. Boldog vagyok, hogy létem, lényem Istenem szolgálata ;
én más nem vagyok, mint az Úr szolgája, mást tennem nem
szabad, mint Istenemet szolgálni, s bár.minden cselekedet~im
ben ez öntudatot bírnám, szállnék, repülnék l
2. Alázatosan imádom Istenemet: a szolga édesen hordozza urát. Mást nem akar mindenben. Én és Istenem, ez
minden; szívem és Uram! 6, bár nem kellene kilépnem e
körből, bár maradnék szent kötelékben ez összeköttetésben l
Szalgálnék csendesen, másra nem figyelnék, haladnék egyszf'rűn l O si nunquam aporteret edere, bibere, conversari,
sed soli Jesu uniri.
:~. Mily jó Istenem vagy Uram, ki szívemet feléd irányozva, mindenben ez irányt adtad, hogy én mindig veled
legyek mindenben; és semmiben sem akadjak meg, én Édesem l
4. Fölkeltem többször magarnban ez érzelmet: amilj
gyűlöletes előttem az atyagyilkosság és a tehetlenségében
olvadó paráznaság és tiszta szeplőtlen lelkek mérgezése, oly
gyűlöletes vagy előttem te, te bűn és kísértet l
5. A pokol képe és az ~n helyem meglekintése következökre határoz : a) Vörös ruhám a pokol tüzét említi föl
nekem. - h) Mily őszintének kell alázatomnak lennie, ki magamat ott látom, 0tt a pokolban : társaim iránt, tiszteletem,
beesültetésem, megfigyelésem iránt : a tudományban, a di~
putációkban, másoknak való alávetésemben, mások szolgálatában.
·
6. O mindenható Teremtőm, tekints a tc szolgád alázal os esdeklé,;,ére. ki látva helyét bű.nei miatt ott a pokol örök
kínjaiban, hálát ad neked türelmedért, mellyel még fönntartod és a lángokba nem meríted örökre ; gyűlölöm a bűnt, minden legkisebbet egész élctemről és bánom őszir..tén, és reájuk
hárítom mindazon gyű)(;]etet és átkot, mely rám hárulm
minden teremtéstől ; örömest kívánok mindent tűrni, mit
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te türelmedben reám küldesz, és lábbal taposom személyemet alázatban és töredelemben. Kérlek add segélyedet. Amen.
í. Én meghalok, s akkor minden földinek vége, eltűnöm
teljesen, más követ mindenben. Én meghalok, ő P. O. nincs
többé- egy marok por, ez P. O.
A halál mindent fölbont, mi mulandó. Nem lesz többé
személyem föltűnése, nem tudományom, működésem, nem
lesz mások behatása, mások tekintélye, mások tekintete,
nem lesz szobám, könyvtáram, semmi mindebből ; ez tehát
rnind semmi, mert a U•lekl esz egyedül, amint dőlt, s mindez
eltűnik. Minden tehát semmi és meg nem figyelendő, minden
megvetendő, minden ! Csak a lélek nem.
8. Erre jön az ítélet. Élet s halál fog itt eldőlni számomra;
igen, én fogok ott megállni, én amint itt írok s talán majd olvasok. Itélni kell, ha élek-e vagy gyötörtetem majd? Én félni
fogok rémítően ; várok, tekintek magam körül ; de ó a bűn, a
fogyatkozások, a hűtlenségek, a mulasztások, a hibák isszonyú
sokasága, és én árván, a végtelenü! szent és tiszta lsten előtt,
kinél a legkisebb hiba lehelete oly rémítően büntettetik. Ez
ítélet vár reám, minden bizonnyal, amint bizonyos a halál l
O mily őszintén akarok lelkiismeretemmel bánni, mint
akarok mindenre figyelni, mint mindent hűen elkerülni
(gyónjál mindig jól l)
O, mily szívesen akarok bűnhődni alázatban és penitenciában, akarok vezekelni, akarok bűnbánatot, őszinte bánatot ll
Mily jól fog esni a jócselekedet l
9. Nagy hatást gyakorol rám, hogy az Úr oly soká maradt
a magányban ; ez fölötte fontos, mert én csak magasra, csak
nagyra gondolok, pedig ez valóban csak büszkeség.: minden
állás szent, hol ~z úr akaratát tesszük, bármily kicsiny legyen,
bármily eldugott s eltűnő legyen. Tehát én minden állásban
az Úr akaratát kívánom teljesíteni s az állással magával nem
sokat törődöm.
Ú Istenem l bár emelnél annyira engem, hogy szent egyházadban az utolsó helyet is méltán betölthetném. Alázzam
csak meg magamat s ne gondoljam, hogy én reám van ott
szükség ; ez ostoba gondolat, hogy énnekem kell föltörni.
Hol az Ü r kívánja, hogy legyek, ott szívescn megállok; s erre
indul minden törekvésem az erény és tudomány útján.
Egy általános föllételems elhatározásom: Jó az Urnak szolgálni, jó "mindig mindent reá viszonyítani. Jó vele mindig
összeköttetésben lenni és semminek magát úav átengedni,

hogy tőle idegenedjünk Nagy és folytonos kegyelmek folynak akkor számunkra, s erő tölti el lelkünket mindennek
férfias elviselésére s megtevésére. A társalgás ebben nem ad
nagy nehézséget, mert Istent tartva szem előtt, az határozott,
szerény és szivélyes lesz ; hanem igen, nehézség a stúdium.
Nekem ez összekötteté:; szükséges, ezért szent őrangyalommal
szent ligát kötök. Én bizom benne, tudom, hogy ő tényleg,
épúgy mint társ társának segítend ; tiszteletére mindig teszek
valamit. - Ily öntudattal akarok járni utaimon, ez nagy
segítségem lesz l
10. Az én tapasztalatom, mely nafl)'On gyászos, tanít
engem arra, hogy életemet, erőimet, az Ur drága. kegyelmeit,
az Or vérét szétfolyni ne engedjem, hanem biztos, határozott
elvek szerint igazgassam.
ll. Meggondoltam : az Úr apostolának választ ; küld ;
mire? amire ő jött végtelen szeretetben, végtelen irgalomban,
mindenhatósága teljes fölhasználásával. Amit szent, lángoló,
szereUí, epedő, jótevő szíve akart, azt akarja általam is.
1'ehát: valamint ő reám ruházza küldetését, úgy magamra
kell öltenem érzelmeit, az ő szándékát, az ő buzgalmát, az ő
szelíd alázatos szeretetét.
Dee. 2. Én apostolságom érzetében kívánok j:írni s épígy
társaimban is apostolokat látni, kik egy sanyarú jövőnek
édesítői, bajainak, szenvedéseinek lánglelkű enyhítői, harcainak lelkes vívói lesznek ; hol lesz akkor a balvélekedés, az
önző vetély, az érzékies arcvizsgálat?
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1879
Jan~ 5. Néha oly féktelen hangulatot érzek magamban;
ezt el kell fojtanom, s biztos határozott akarat uralma alá
helyezem érzelmeimet, hangulataimat. Ezáltal egyszersmind
úgy a gyengélkedő érzelgésnek, mint haszontalan gondolatoknak elejét veszem.

Febr. 2. Én egészen a jó Jézusnak áldoztam föl életemet,
halálomat ; egészen rendelkezésére állok. Mit adhatnék ez
isteni kisdednek? O Jézusom, tied akarok lenni l
Jún. 6. Az ember lénye az Úr akaratától van létrehozva,
.a létbe hivatva. Ez akarat adja neki minda?t, ami ; ez akarat
tartja fönn mindazt, ami. Magában tehát semmi. És mások
iránt? Semmivel sem emelkedhetik mások fölé, egyetlen tette
sem tökéletes, s ami jó van bennök, lstentől van. De megvetethető, gyalázat s megaláztatás méltó része-e? Aki vétkezett, mindent megérdemelt ; örömmel kell azért vennie
minden gyalázatot ; aki a pokol kínjaira mélti>, az az emberek
gyűlöletében rettenetes kárhoztatás árnyé!{át látja ; ne fogadja-e el ezt, mi~ón attól megóvatott? Mindenkiben Jézust
látja, tehát tiszteli, mindenki kényé'Jen bűnhődése könnyítését, tehát &zívesen fogadja.

Júl. 7. Aki az életbe tekint, ann 'lk a gyerekes, fölületes,
képzeigás gondolatok nevetségesek. Tudom, hogy· fölséges
és komoly hivatásnak leszek hordozója, áldozata, minek tehát
azon hiú fölfogás és cselekvésmód?
Okt. 19. (Lelkigyakorlatok.) Jó Jézusom, mindig ez lesz
imám : Ami itt és most engen. nyom vagy emel, ami. kedvez
vagy akadályoz, ami. gyengeségem vagy erőm, az l. kezedből jő és 2. eszközként jő; ó, én megragadok mindent ezen
oldalról, hogy ez vagy az eszköz, hogy használnom kell úgy,
amint használhat nekem, az Úr szolgálatában. Ez a szént
meggyő7.6dés és a látszaton túli bölcseség.
-J ó, ha k.cresztem előtt, melyet halálomban kezemben
remélek tartani, kezdve stúdiumomat, elmélkedve, vizs5

gálódva, ezeket a halál fényében és megvilágításában végezem. Ha gyónom, törüljem le homlokomról (a kereszttel)
a bűnt, hogy végső órámban a remény kecsegtessen, hogy
ezzel többet nem számítok.
El vagyok határozva, hogy határozatlan, félig-meddig
való életet nem akarok folytatni.
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1880
Ápr. 7. Szándékom akkor volt tiszta, ha minden eshető
ségben az isteni akarattal egybeesik. Ellenkezőleg pedig gyanús a szándék tisztasága, ha mást várva, mint ami előadta
magát, nyugtalankodunk, elégedetlenek vagyunk, némi keserűséggel csalódunk. Szent, tiszta szándékot tápiálok szívemben, érte imádkozom ; legnagyobb szüksége van reá a papnak!
Máj. 13. Járjak a közös és közönséges úton. Ami mások
fölé emel gondolataimban, törekvéseimben, az rossz. O, legyek
buzgó, de ne emelkedjem ezáltal mindenek fölé, mintegy
kicsinyelve őket. Ime a szív büszkeségének új redője. Jó
káplán, jó plébános, az Úr dicsőségének elvonult és csendes
munkálója l
Máj. 26. A teljes Szentháromság valami csodálatos és
módon nyujtja nekünk a szentáldozást. Az
Atya Fiát, a Fiú lángolva önmagát, a Szentlélek pedig hív és
sürget. Mindennapi kenyérként ajánlja magát az Isten, önti,
kommunikálja magát, valami összezúzó módon ; a megdöbbent, az ájuldozó ember étke lesz. Isten, mit csinálsz? Ember,
ó mily méltatás l felelősségeci rémítő. A végtelen, örök Isten
szubstanciája belénk forr, ó Jézusom ... l mint e refektórium
kenyere, hogy élj belőle l
megsemmisítő

Máj. 28. Az Oltáriszentség egy emlék, nem szobor, nem
irat ; a szeretet emléke, maga a szeretet . . . mintha egy
férfiú szobrában élne ő maga, és szeretne, mint szerelett egykor,
és amiért most e szobra állittatott.
Jún. 7. Borzasztó gondolat: a pokolban én magányosan,
lenyomva fájdalmaim önterhétől állnék, minden résztvevő szívtől megfosztva, sőt mindentől gyűlölve, átkozva, üldöztetve.
Ó türelem, ó szenvedés, ó földi büszkeség, mik vagytok ti a
pokollal szemben l?
Szept. 4. Jézus jó pásztorként jár el velünk, szeret, őriz,
táplál, vezet, vállaira vesz, ha eltévedünk, s hazahozva örvend
7

szerencséjének; jó, jó szíve van Jézusnak; mi sugallta volna
is e példabeszédet neki, mint önfeláldozó, leereszkedő szeretete a bűnösök iránt. Példát nyujt a papnak, mint kell éreznie
a bűnössel, mint kell hangolva lennie, mit kell reménylenie
minden bűnnel szemben az Isten irgalmától. Nem adunk mi
jó pásztorunknak semmit, nem tejet, nem gyapjút, hozzásimulva melegíthetjük lábait, térdeit; ó igen, támasszuk,
helyezzük fejünket pásztorunk térdeire, lábaihoz omolva, és
kérjük áldását, kérjük, hogy szent kezével simitsa el gondjainkat, s öntsön világos nyugalmat lelkünkbe.
Szept. 19. Mária a kereszt alatt l A legnagyobb anyai
szeretet a legnagyobb kínban l Jézus szenvedése az ő szívében nyomja le magát, mint a pecsét a viaszban ; a lélek olt
van, ahol szeret, s azután ahol él : Mária lelke a kereszten ;
az ő szenvedésének jelképe maga az Üdvözítő keresztje.
() anyám, a bűn a karjaidban nyugvó testet még ostorozza,
még döfi; ó anyám, én, János vegyem az ostort, és töltsem
i:iühömet rajta? 6 bűn, ó mint kell irtóz110m tőled l
Okt. 9. Et tu venis ad me? Amily érzelemben mondá ezt
Szent János Jézus keresztelésénél, úgy kell mondanom azt
nekem. Jézus hozzánk jő a szentmisében, az áldozásban s
velünk marad az Oltáriszentségben; ó ki ez, kit itt bírunk?
A világban annyi nyomor, annyi vajúdás, annyi zavar és
gond, szocializmus, revolució, adók, kivándorlások, éhség;
pillantsunk azonban az oltárra ; ki misét olvas, az töbLet
tesz, mint a kormányférfi, a szociálista, nagy tervek és vállalatok vezetői, mert kezeiben a Mindenható, a Gondviselő,
és mindehhez a végtelen Szeretet. 6 mit bírunk benne !
Becsüljük e kincset ; a legkisebb falusi templom többet rejt,
mint az egész világ nagysága erejében és szenvedéseiben.
Becsüljük azért Jézust és a szentmisét, és alázzuk meg magunk:ü ily végtelen kincs bírásában.
Okt. 19. <Lelkigyakorlat.) l. Jézus hív, von magához,
mint azt éltemben tapasztaltam. Mi lesz velem, ha Losoncorr
maradok, ha Feldkirehhe megyek? Hív a legnemesebb harcra,
melyet ő velem együtt vív, a harcra önmagammal és azután
az Úr ellenségeivel : agendo contra propriam sensualitatern,
mundanum et carnalern amorem, hogy fölszabaduljunk minden nyűg alól az erényben.
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. 2. A Boldogságos Szűz ott jő először említésbe, hol az
irgalom és a kegyelem áramlik az emberr.c; azért simuljunk
ez édes Anyánkhoz, benne leljük örömünk okát, benne a hit
titkait. - A Szüz oly alázatos, nem ismeretes, nem híres, egyszerű, senki sem törődik vele ; látod, mire való a vágy tisztelet, becsülés után? Én szegény, vézna gennyfakadás szégyenkezem a P. spirituális előtt, ki tudja vétkeimet. Az
oltáron Jézus- de hová vetemedtem én tőle? Nézek az égre,
mit látnak bennem a szentek? Nézek a földre - az emberek
ha tudnák bűneimet, nem mernék a szemeik elé kerülni, mint
a P. spirituális elé l A teremtmények - és én pap legyek?
ó Isten, ó Mária l A Szüz mondá : Ecce ancilla ... midön
szent volt; nlit mondjak én? ... Ha az ördög kibeszélné
bűneimet l
3. Az Úr Jézus születésében csodálatos alázatban, szegénységben és önmegtagadásban indul a hadjáratra, melyet
hirdetett; én tehát utána megyek. De egy bajom van: oly
hamar kifáradok, elapad lelkesillésern s meggyőződésem ;
azért, mert promptus quidem sed non diligens vagyok ; vigyáznom kell, állhatatosnak kell lennem, azzá válnom -harcról
van szó _:__, akkor nem jő mindig vissza ugyanazon büszke
gondolat; tehát alázat ... Mindig jobban érzem semmiségemet
a törekvésben, a gondolkozásban. O, Úr papja, mi lesz veled?
Mindig e gondolat sarkantyúz.
4. Jézus, az lsten óriási alázata tulajdonkép nevetségessé
teszi még jó alázatos föltételeimet is. O, tegyem lánglélekkel,
ahol szerét tehetem, ragadjam meg az alkalmat, és azt annyi
szivvel, érzelemmel, amennyire lehet! Társaimmal összejőve
leomlok lábaikhoz, de hevülö meggyőződéssel hallgatom türelmesen tudományukat, csókolom a földet, nem veszekedem,
futok minden hiú gondolattól vagy ítélettől.
5. Érted kivánok valamit tenni Jézus, mert tied vagyok,
teremtményed, szolgád, gyermeked, és e szív, e lélek, e szemek, e kezek a tied, a tied, neked élek, neked Jézus! Amint
tied vagyok, bár oly kis sziv és kis lélek, mégis én és senki más
az, ki neked e csekélységemben szolgálhatok ; nem kell tekintenem mások nagy tehetségét és erejét, mások ncmességét ;
szép ez, szép, de én e sziv, e lélek, ily kicsinységben vagyok
tied és szolgálok neked. Fordulok ekként magamba, járok
betérve magamba, hol találom Uramat és eszivés lélek erőit,
melyekkel neki teljes szeretetben egyedül szolgálhatok.
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Dec. 10. Gondold meg, ha az egész világ pusztaság lenne,
semmi út, sem falu, kert, csak bozót, haraszt, erdők, mocsárok, csúszó-mászó vadak, s itt alacsony kunyhók, bennük
szegény, ronda, kiszáradt emberek, kiütés- és fekélyekkel borítva, hallgatagon, mogorván, szeretet és béke nélkül, megtámadva és nyugtalanítva minden lénytől : képe lenne ez
a bűnbe esett emberiségnek ; de ha lenne emellett Istene,
boldog volna ; de Istene nincs, és hiányát semmi sem ábrázolhatja. És az embernek ily végtelenűl szegény állapotában
az Isten önmagát atyává, testvérré, orvossá, megváltóvá tette
az irgalom és szeretet legfőbb nyilatkoztatása által, mert a
megtestesülés az Isten legfőbb nyilvánulása, legnagyobb
dicsősége, s azért legnagyobb javunk ; glorificamus te, gratias
agimus tibi ! O mennyire, mennyire ! hálát, hálát l nyissuk
meg szíveinket e jó Isten kegyelmeinek és szeretetének., és ne
engedjük, hogy összeszoruljon kislelkű aggodalom és bizalmatlanság általi
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1881
Jan. 5. Jézus menekül, nem tesz csodákat, tanít természetes eszközökkel is élni. A hit clqször mindent Istentől
jönni lát, az okosság mindig utána néz, mi most itt az Úr
akarata. De erre nézve imádkozzál alázattat és folyvást hőn.
Domine illumina et perfice me l

Jan. 14. Mily örömmel mentek föl Jézus, Mária, József
Jeruzsálembe az Úr házába l Mily házunk van nekünk, mi!y
közel, milv kinccsel l A kereszténynek mindig ujjongva kellene erre ·gondolnia ; köznapi élete így csupa áldás, csupa
kegyelem ; s ha a templomba lép, megfoghatlan öröm.
Jan. 16. Jézus kérdez: kérdezzünk inkább, mint oktassunk ; különösen a jártasokat szakukban ; szerényen, alázatosan figyelve szavaikra álljunk társaságukban; az illedelmes
viselet l. tiszteli Jézust másokban, 2. önmagát becsmérli,
3. megóv soktól, mit a hamarkodó, előretolakodó modor
magával hoz.

Máj. 15. Ma két zarándok látogatott meg, teweriniek ;
a Szentföldről jönnek s hozzánk beláttak. Egyszerű, hívő
emberek, földmívesek. Mély meggyőződéssel mondták : Adjunk hálát Istennek, az ebéd végén; elbeszélték, hol s merre
jártak, hol hullatta az Üdvözítő könnyeit, hol állott jászola.
Arcaikra függesztérn könnybelábbadt tekintetem, mert oly
érzéssel, oly vággyal, miritha lelkem ki akarna kelni szűk
határaiból, föláldozni magát e szegény, zaklatott, szarongatott népér~; mint tehetek valamit érted, magyar nép? Nép,
nép, nem a művelt világ vágyaim tere, hol verejt~kben kívánnék segíteni, vigasztalni, üdvözítui l O, bár az Úr áldása
borítná. el lelkemet, melyre . nemsokára a papság fölkenése
vár, a kezeket, melyeket a krizma a szeretet és kegyelem
osztogatóivá ken.
Máj. 17. Azt a szegény két parasztot éjjel egyszerűen
az utcára kergette az Anima rektora ; a templom tornácában
ll

húzták meg magukat, de csakhamar a csőcselék faggatta őket.
Történt pedig ez, mert magyarok. Mily igazán énekli Vörösmarty, hogy a magyarnak hazáján kívül nincs helye. A nemzetiségi ellenszenv csúnya kinövés az emberi lelken : falják,
marják egym:íst; vész itt humanitás, természetegységen épülő
szeretet ; s mi!yenek az egész népek előítéletei, bárgyúságai,
rossz szokásai, embertelen, szívtelen hib;í.i l Humanitás, természetes szeretet, mely a bőrbe, szép orrbaj szép hajha,
melyet holnap a borbély elsöpör, szeretsz, rni vagy ! Egy-két
napra: gyűlölettéválsz; ma szeretettcljes, kedves, édes modorú
valaki irántam, közbejő valami, látom a lelket hibáiban,
határoltságában, más vélekedésben, s gyűlöletet találok helyeden. Mcrt nincs erény, tehát szeretet sem <másutt); csak a
hitben gyökerezhetik. Csak Krisztusban igaz, hogy in eo
neque Scytha, neque Graccus ...
Jún. 22. Széttekintve a világban, eszmélődve az uralkodó
eszmék, elvek fölött a közéletben és a kormányzásban, a
legszornöFúhb jövőnek néz elébe a hit, a vaaásosság. Nem
gop.dolhatunk valamiféle, a törnegeken átható reformokra,
míg a romlottság és rombolás csatornái szabadon hordják
dögleletes vizeiket ; inkább egyesekre kell kiterjednie a Jelkipásztor mentő törekvéseinek. · Lernondani mindenről, mi
nagyot, rlicsőt, feltűnőt mond, ez az evangélium és a jelen
körűlmények követelése, Hivatal, rang, kitüntetés, értetek
kezdve a legelső föllépéstől és a papi rendbe való belépéstől
egy tapodtat sem rnozdulok.
Jún. 27. Az evangélium szelleme az egyszerű szegény nép
közé vezeti a buzgó papot ; más körökben nagy a kétszínűség
és· tettetés. Szerezzünk magunknak nyugodt, egyszerű és
férfias külviselctct, rnely kifejezi a belső alázatot, szelídséget,
·
szeretetet.
Az bizonyos, hogy az alázat és eszesség dacára soknak
nem tetszünk; ez ne zavarjon, rnert bennün 1{ van minden
törekvéseink iránytűje és indítóoka: Jézus szeretete. A kereszténynek rni scm lehet nehéz, rnert minden nehézség és szenveclés kedves· neki, és szeretetből viseli és kívánja J
Jún. 28. Édes Istenem ! Mily világ ez, rnclyben a hívő
él ; mily rnéltóság, melyre a hit emel ; mily tudomány, rnclylyel fölékesít. O szent hit r Ki emelkedhetik fölénk, hol a
gőg, hol a fölfuvalkodottság? Ki gazdagabb nálunk, az utolsó
l2

anyóka rózsafüzérrel tudósabb, emelkedettebb, méltóbh minden egyetemnél l Éljünk e szent hit fölfoghatlan világosságában, öntudatában, nemességében l Erősen a sziklán állva, a
római székhez ragaszkodva, melyet sziklának emelt az Úr,
mely ellen apró gyerekek támadnak. Úvjuk e hit világosságát, sugallatát szívünkben és uralmát a hívekben.
Júl. 19. Szent István diákonus nagy kegyelme: Ecce
video coelos apertos, szenvedésének oka volt. Kegyelmet
nyerünk, hogy szenvedhessünk ; mennyi kegyelem irányul
erre; ha nem ha:-ználom, hiányát érzem nehéz bús napokban : ideo particula honi doni non te praetereat. Épúgy
Szent Pált elönti az Úr kegyelmével, hogy szenvedhessen:
ego ostendarn illi, quantum oportet te pro nomine meo pati.
Szenvedés - kegyelem, és viszont.
Aug. 13. Berchma.ns Szent János ünnepe: gyóntam egész
... Deo gratias et Sancto suo l
Meghalok mindig, mindenütt, itt és most : e gondolat
édes vigasz ; másodszor jó kánon. Mily boldog, aki szent megnyugvással mondja magának : tán ma meghalok, s azért nem
keresek semmit, csak egyet: szeretem Istenemet. Fölajánlásom : Istenem, nincs más vágyam kívüled, te vagy mindenem, fölajánlok neked bármily állást, pályát, javadalrnat ;
ha úgy akarod, amint én kötelezletem, akkor elvonuJok valami
csendes helyre, hogy vezeklésben és imában töltsem napjaimat. Ó nehézségeim lesznek ezentúl is, de a halál gondolata
előzzön meg minden elhatározást, minden mozzanatot. Amen.
A rossz, a lanyha, a buzgó pap halála . . . Ez örvend,
mert minden nap estéjén örvendett, hogy céljához közelebb
ért. A rossz halállehetősége gazdag bányája az alázatnak ;
én rosszul meglialhatok, ó, mily gyenge vagyok tehát. A breviáriumot alázattal végzem, az egyik intenció : a tisztaság,
melyet kérnem kell. Az első perctől kezdve kívánok mindent
szentül és buzgón végezni, hogy halálom óráján vigaszom
!egyeL. A meditációban kérnünk kell mély alázattal és
(másodszor) fölbuzdítani önmagunkat ; ez a mi kemenrénk :
arra való, hogy melegedjünk.
A partikuláris exámen oly fontos, amilyen fontos a haladás és nemesbülés a lelki életben és az erényben; mert ez a
hathatós eszköz minden bűn kiirtására és az erény megszerzésére. E partikuláris exámen igázza le az embert és hajlamait, és az Isten igája alá hajtja teljesen. Azért a pap nem
életemről
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tehet kedvesebbet az Ür előtt, mint ha kérlelhetetlen szigorral nyes magán a partikuláris exámen késével, állhatatosan
és elszántan tör előre. J egyezni kell, mert anélkül nem csinálunk partikuláris exáment.
Aug. 15. Ö, én alig jöhetek eszméletemhez, mert impetus
laelificat caritatem Dei, az én lelkem az Úr szent városa,
és az ő szeretete és édessége áradozik benne. Ki hitte volna,
hogy ily boldog lehetek ; előíze ez a mennyei örömnek l
Alleluja ! Haec est dies, quam fecit Dominus, exultemus ct
laetemur in ea. - Alleluja ! Alleluja !
Aug. 16. A szívekből kiveszett a meleg, a mf>ly érzelem ;
oly törpe, elkorcsosult szellem uralg bennök, minden eredeti
száműzve van, az egész világ rendezett sorokban mintcgy
dobszó mellett, egyenlő lépést tartva nyilt, tág országutakon
halad ; aki a sorokból kiugrik, aki a kényinget leveti, sokszor
meg nem értetik. Ó, mily majom-ruhát szabtak az emberi
~zcllcm- és szívnek, mely nem él, nem hajt ; s ha valahol
kihajtana, lenyesnék tüstént, mert abban eltérne a többitől.
Hol van vallásos népélet? Tűnik. Hol a polgári élet? Nincs.
A szabad polgári elem 11 középkor virágzó századaiban a hit'élet termékeny talaja volt, meiyen termett művészet, tudomány, nagy erő és tevékenység. Nagyban származik e baj
a politikai rendszerekból, az állam istenítéséhől, az egyház
elnyomatásából, a hitetlenség támadásaiból. A népet oktatni
kell, de nem szabad együgyű hitét elvenni. Az ősrégi, erőteljes
egyesületi szerlem az egyházban meghozza mindig gyümölcseit ; ez képes felkarolni és létrehozni v~.lami kitűnőt és
nagyot.
Aug. 22. Ismét a kikötőbe hajóztam, csendesen megpihenek, édesen megnyugszom. Ö, kedves Jézusom, lángoló
szívvel karollak át téged ; véredbe mártom lelkemet, hogy
termékeny talaja legyen a szeretctnek, hogy gyümölcsöt hozzon édeset és tetszőt neked! (), hogyha szerethetnélek, hogyha
érted élhetnék s halhatnék, Kedvesem l
I. medilrició. Quid prodest homini ...
l. Ad aeternitatem natus sum; örökké élek, év~im el
nem fogynak. Mit gondolok majd száz, ezer év mulva? Min
örülök majd? Ö, hitvány mulandóság, élet, pálya, dicsőség,
hír, tehetség, siker gazdagság! Mit ér ezer év mulva, hogy ez
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vagy az 20, 40, 80 éves lett és meghalt. - Mily utálatos
valami mindez, mily undorító ; mily bohóc s mégis rettenetesen komoly ködképek. O mit .akarsz ember? Mit nézesz
csak oda és neki? És szíved itt ragadjon? 1540-50-ben így
gondolkozott Xaveri Ferenc, és most erősíti-e, helyben
hagyja-e? De utáln"'m kell mindezt, nemcsak megvetnem;
erős lélekkel, határozottan; egy tapodtat sem földi valamiért;
ad Deum, káplán leszek ... igen egy tapodtat sem teszek
magaml>rt, szegény leszek ... igen, keresek-e kényelmet ...
soha ... Istenem, imádkozom mindig e hő buzgalomért, e jó
szándékért a szentmisében, fölajánlok a paténán mindent
neki - ma~amnak semmit.
2. Küs~öbön állok. Mint egy éji szállás, olyan az élet
az öröklétJlez képest.
3. Én készítem elő magamnak ...
Szent Ignác lassan és kimerítően és hosszasan beszélt
egy tárgyról ; nem szökött hamar másra.
II. meditáció. Si poenitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis. l. Számtalan bűneimért ; mint bűnhődtek a
szentek ... Tán az Istennek mondjam : jaj, Uram, ki bírja
ki ezt az éhet, szomjat, ezt az embert? O nyavalyás, gyáva
lélek ! . - 2. Mert szükséges az erények gyakorlatában : a
szeretet, alázat, türelem, érzékiség, vidor készség. - 3. Az
áldás Ls isteni malaszt gazdag forrása ...
Kell mindennap bűnbánatot tartani: az ülésben, a
szemlesütés- és gyengéd cilicium-, holmi kellemetlenség eltűrése-, valami szívesség megtevésében. A szeret_etellenes és
érzéki benyomást (érzelem, vonzalom) vagy idegenkedést
minden áron, módon és a lélek mi.nden áldozatán: ell
Aug. 23. A bocsánatos bűn is rettenetes és borzasztó,
ros:;zabb mindim baj- és nyomornál ; menj a kórházakba,
mondd : ez csekélység ... dögvész, háború, éhhalál - mind
semmi. Mint áldozopapnak rettenetes harag-,:gal) és kiméletlen lélekkel kell minden bűn iránt viseltetnem ... És mennyi
van lelkemen l Bűnbánat ... irgalom ... gyülölni t:s sírni !
Aug. 24. E nap estéjén, melyen az úr nagy kegyelmének
végét veszem, annyi bizonyos és világos előttem, hogy csak
akkor habdbatok előre, ha külső viseletben nyugalmas,
méltó, szelíd modort (tanusítok) ; belsőleg : az alkalmakat
előrelátó, a halál gondolatában rendelkező, hol tehetem,
Istennel foglalkozó, bűnbánó életet élek. - Harc és önmegtagadás az én sorsom.
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Aug. 2."i. Ma diákonus lettem. Hála az úrnak, kinek
szolgájává avattattam ; buzgó, szent, hű szolgája leszek,
készen szalgálatára test- és lelkemmel, vérig, véglehelletemig.
Deo gratias ; Mariae laus ; Sancto Stephano et Laurentio,
Ignatio et Francisco Xaverio honor et gloria ! ! !
Okt. 9. Tisztában van minden, néha-néha átvonul lelkemen valami sötét árnyék, de én nem figyelek rá ; én szent
és tiszta vagyok. Visszaemlékezem mindig föltétemre, miuön
confessio generalis-omat megégettem, hogy többé ne számoljak vele. Úgy is lesz; én nyugodt vagyok, nincs semmi
lelkemen, mindent meggyóntam . . . boldog vagyok ....
Ö, higgyek és reméljek ... esto fidelis ... bonus est Jesus
Dominus meus. Olvassam át ezt újra meg újra, nem mostani
felhevülés műve ez, hanem régi emlékezet előtünése.
Okt. 18. Első napja a lelkigyakorlatoknak. - Szent
akarok lenni minden áron; utamról még nem határoztam.
Istenemért valami nagyot akarok tenni, s egészen érte élni.
Okt. 19. Ö Jézusom, szúrd szívembe a töredelem tövi~
sét, hogy érezzem mindig ezt a kedves kínt ... Magam állok
bűneimmel, itt nincs társ, nincs barát, amit én teszek, az
számít, az használ ; ha sokat áldozok, nagy leszek, és másoka t
elhagyok; magad haladsz, magad érdemelsz, magad dicsőülsz ...
én én! Ö, tehát én penitenciát akarok tartani ... különösen
papi életemben ... ott az oltár lépcsőjén, ott a leölt bárány
vérében, melyet kezeimben tartok; egyesítsd pap, a szentségi
Jézussal töredelmes fájdalmadat, könnyeidet ...
De peccatis propriis. Oly bánat, oly fájdalom vonul át
lelkemen, mely a magányba vonszolna, hol minden teremtés
alatt, csendben és szeretetben bánnám a bűnt és szeretném
Istent. Dio ed io ... ó én, a semmi l Alá~at, alázat l Ne tartsak magamra semmit, ne törjek holmi óriásira. Istennek nem
kellek, és bűnös levé~ semmire sem vagyok méltó. - Szent és
egyszerű pap l
Okt. 30. Y27-10-ig pappá szenteltettem. Jézus, csókolom
lábaidat földre terülve, e:sókolom kezeidet, e szentelt kezeket ; szívemben áradozik a boldogság, szemeim könnyekben
úsznak, lelkem megszűnik magának élni, mert szeret ; szívem
tágul. ö, hű barátom, kebleden pihenek; ne folyjanak e percek ... ne múljék az idő ; hisz boldogabbat nem lelek, hisz
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magamnak ez utolsó kedves örömöm. Az isteni kegyelem
ékesítse lelkemet és őrizze meg szívemet a szent szeretetben. Triniti1. dei Monti áldott emlékű hely, melyre meghajlott az ég és lenézett a mennyei udvar. Nem akarok pihenni,
aludni, nehogy elmulasszam ez időt.
Nov. 6. Jézus csodálatosan eltűri tanítv6.nyait, ez biztat ; ő választott, ő ismert ; azért : szeretet és bizalom iránta,
s ne a merev félelem.

No\'. 7. A kegyelem lassan, lépcsőzetesen, alkalmazkodva, nemesítve, vagy irtva halad, azért minden morzsáját
használd, mert nem tuclod, mi függ tőle ...
Nov. 13. Szent Szaniszló megszégyenít ... O, én szent
lehetek; de fogjak ma hozzá lángszcrctettel necsak tudni a
jót, de tenni . . . tenni . . . Alázat, megvettetés, türelem,
szeretet ... !
Dec. 26. Mily nehéz harcokat küld az Úr Jézus nekem!
Tegnap minden csendes, édes, ma harc és keserv. Mily nyűg
e kedves iga, de nem súlya, hanem önnyomorom miatt, mert
ez nem enged odamenni, hová vágyok ; ez bilincs lábaimon,
és az a vigasztalan száraz sötét hangulat ijedelmeivel, aggályaival, oly holt és íztelen, oly puszta kopár; oly sikertelen
és kiaszott törekvésnek látszik törekvéscm . . . Domine,
Domine, non recuso laborem, oro gratiam !
Dec. 27. O, ne hagyj föl az Úr szolgálatával, végy egy
napot, egy órát, mondd most, most - aztán meglátom ; és
szeress és buzogj és figyelj, alázatos fogékony szívvel minden iránt.
Dec. 29. Öntsünk mindcn kellemetlenségbe, minden szenvedésbe lelket : szcretetet, mely eleget tesz, mely törleszt.
Mennyi gyöngy; mindegyikén Jézus képe tükröződik!
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1882
Jan. 6. Az Úr mindenkit hív a maga módján, mert
minden állás és foglalkozás Jézushoz vezet, és neki hódol.
Az egyszerűket maga az angyal, a bölcseket tudományuk,
mindnyájukat a kegyelem vezeti a jászolhoz, hol hitben
egyesülnek és egyenlők lesznek. Ó, hódítsunk Jézusnak mind.cnt, mert üvé minden ; és feleljek meg nekí életemben, ki
választottja, szeretett gyermeke vagyok.
Jan. 31. Jézus elküldi tanítványait a tengerre, ő imádkozik; azok küszködnek, ő nézi. Mi vigasz ez nekem : tudni,
hogy velem érez, hogy segít, hogy vigyáz. Maradjak mindig
vele ; legyen szent oltára szívemben ; öt rózsa illatozik rajta,
a szcretet ég benne.
Febr. 8. Maradj mindig Jézussal, szent sebeiben; ő
veled van, ha alszik is ; ő néz, ha hegyen áll is ; ha küzdesz,
ha huzogsz : ne félj, ne rémülj - ego sum: Az erényben van
az ő szava ; aki szerct és alázatos és erős, az hallja őt.
Febr. 13. Modicac fidei, quare dubitasti? Legnagyobb
érdekünkben, az örök üdvben bízunk az Istenben ; miért nem
bíznánk a kisebbekben, hol ugyanegy Jézusésszeretet honol?
Minden nehézségben ne inogjunk ; nincs okunk ; megbántanák Istent, ha a nehézséget nagynak gondolnók. Nagy az
nekünk, semmi neki ; már pedig mi vele dolgozunk - ki
ellenünk?
Febr. 18. Ma reggel Monsignore Duval vezetése alatt a
katakombákban voltunk, meglátogatva előbb a Via Appián
fekvő Columbariumot. Szent Callixtus katakombáiban voltunk; onnan a velök összekötött Sote r és Lucina temetőibe n.
Megálltunk a pápák sírjainál : Fabianus episcopus martyr,
Anicetus episcopus martyr . . . a vérben fürösztött egyház
első főpapjai; mily fönséges csöndben alusszák álmukat,
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millió hívek körében ; és a kezek, melyek a folyosókat vájták,
·és a hívők,· melyek itt összegyűlve a csodálatos .áldozatban
erőt meritettek, akík itt egymást követve szent zsolozsmákat
zengve hozták halottaikat a föltámadásra. Itt az egyszerű
festésekben, hol a hal hátán kosárban kenyér és bor látható,
itt Mózes, ki Pétert jelképezi, a sziklából. kegyelemforrást
fakaszt, mely az egyház hajójába helyezi át a hívőket, melyen
kivül veszély és enyészet - a halál szörnye elnyeli ugyan a
halandót, de a hit a föltámadásban visszanyeri prédáját ;
s mindenütt ismét a jó pásztor alakja és jegyese: az orante.O, szent hit szelleme, lengd át lelkemet, ó, mennyből eredő
tűz, jöjj, szálld meg e szívet l Hol vannak. nyomorúságunk
és gyöngeségünk jajai e fönséges szent egyház bölcsőjében?
Csak a hit és egy nagy, de édes szenvedés lengenek rajta át.
Kell erő, kell önérzet, kell megvetés ; ó borulj lélekben a
hűvös vértanú sírokra, testvéreid emlék-körülfogta nyughelyeire, higgy, amint ők hittek, tűrj nemesen, amint tűrtek
egy ádáz elfajult világ közepette, hideg, közönyös, de üres
műveltségben. Mindig nagy, mindig lélekemelő gondolatot
gyujtanak ez emlékek bennem, mely eltörpülni, mely gyerekessé válni nem enged. O, egy prezbiter e kriptákban nem
lehet, csak erős és szent férfiú.
Máre. 2. Leo pápa koronázása napja. A Sixtinában voltunk ; a pápa a trónusán, a bí!Jornokok fenséges szenátusa
körben; a falakról az emberi ész és művészet örök hódolata
-csak Jézus megjelenése lett volna mag9sztosabh. Itt láttam
a legcsodálatosb emberi méltóságot, mely fényét mennyből
nyeri. Nagy és emelő mindez.
llárc. 12. Fussatok a hitetlenségtől, mert utálatos forrásai vannak. Első tudatlanság; mert aki tud, az hisz : aki
tudja a hit méltányosságát, mely Ádámtól minden koron át
oly fönségesen átragyog. Második a szemredély utálatossága,
mely a gyakorlati igazságok ellen tör. Harmadik a büszkeség:
Salamon mikor imádta az Urat ...

a

lláj. t. Be kell hatnunk a titkok és tanok mélyébe. Aki
fölfogja, mily erő és valóság lakik bennök, az képes helyesen
ítélni és tenni. Amit a példa tesz, azt a tan hirdeti ... , fölfogni mindkettőt l
Máj. 7.

Midőn

P. spirituális!'al beszélek, mintegy ki-
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emelve érzem magamat ez eltörpült körből - ő a szerény,
alázatos szerzetes. O, Istenem, minek ismerek ily kitűnő férfiakat? Mire szolgáljon csak szemrehányásul? Nem kell úttörőnek lennem, legyek hű követő. De ez elszántan, hogy ki ne
mozdítson minden parányi esemény l
Máj. 23. Albanóban voltunk* P. rektor, spirituális és
P. Schneider kíséretében. Mily fönséges nap, oly forró, mint
a marmói bor, olv kellemes, mint a sötétkék tó tekintete,
oly vidám, mint a· lebegő pacsirta éneke. Ott a tó fölött van
egy kis keresztút, háttal a tóhoz; ott ültünk és gondoltunk
az örök szépségre ; és érte elhagyjuk ezt a sok szépségct is,
és még szebbet. ·
Máj. 28. Az alázat és erő nem gyöngeség. Az lenne, ha
gyávaságból származnék. Ki ezt tartja forrásának, beszél arról,
· mihez nem ért.
Ki öntudatában fönséges hivatásának lép ki a világba,
az nem fogékony a világ eszméi és vélése iránt ; az tudva,
mit bír, tudva, hogy mindent hír, törhetlenül feszíti meg
magát, hogy oda elérjen, hová mindenek megvetésével célját
tűzte ; az tudja, mit becsüljön, tudja, minek tulajdonítson
becset és értéket.

Aug. 18. Első napja pásztorkodásomnak ; tegnap délután jöttem Esztergomba, a királyvárosi plébániához. ;\la mise
volt asszisztenciával. Oda gondolok a kedves Germanicumba,
ahol angyali áhitat és tisztelet vezeti kedves testvérei.met,
ők szolgálnak lsten színe előtt; tekintetök földre szegezve,
menetök halk, lassú és figyelmes ; csak néha néznek a ragyogó
oltárra, s arcukon lelkesülés fénye siklik el. O, ha nem érzem
a szent tüzet, ha minden hideg és megszokott, zarándokolj
gondolataiddal Szent Machutba ; ott az ahitat tömjéne, ott
a szeretet hevülése, ott az istenneli társalgás titokteljes csendje.
Aug. 20. Megkezdtem a gyóntatást. Féltem; de nem
voltam· megelégedve. Kevéssé veszik szívölire a legfontosabb
dolgot - minden még előtérben van, az üdv ügye, az élénken
áll szemeik előtt ; kevés a lelkiismeret gyengédsége, az a
kedves töprengő félelem, mely oly közel vezeti Jézus szent
Szívéhez a lelket ; s azért : kalapáini a vasat !
Aug. 26. Az első keresztelést végeztem ; látva a hitben
ténykedésemct, nem gondolhatok fönségesebb végzést, eget
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nyílni, a lélekbe drágábbnál drágább keneteket önteni. Mi egy
arany korona, drágakövei fényében, ez ékszer mellett, melyet
e kisded fejére tűztem ! Mi a kincs, a tudomány és természetes
erény a theológiai erények(kel) és a Szeutiélek ajándékaival
szemben ! Nagy és megérdemetlen adományokat nyujtottam
annak kincstárából, ki vérével fizetett meg a menny(beli
Atyának).

Aug. 27. Először prédikáltam. Először mint Isten fölkentje intéztem szavaimat a néphez ; szavaimat kísérte a
kegyelem, mely a szívekbe vezeti, mi a fülekben cseng ; és
minél szentebb az ajak, minél lángolóbb a szív, annál IDélyebbre fog lehatnia lelkekbe. 6, Jézusom, milyen volt a te
prédikációd? Én téged hirdetlek, minden szó és hang, mdy
ajkaimról ellebben, csakis feléd, dicsőségedre tör.
Szept. t. Többször sírok, ha Jézus szeretetére gondolok,
melyet azon gyengéd, tiszta, derült angyali körben a Collegium Germanicumban éreztetett velem. Akkor fölbuzdulok,
s midőn vágyódva tekintek vissza a lefolyt hét évre, melyek
a béke és áldás csendes és kedves ligetein vezettek, meg akarom hálálni, ki akarom pótolni mulasztásomat. Nem akarok
visszatérni, mert méltó nem vagyok, de Jézust akarom lángoJón szeretni és szeretetére méltónak bizonyulni.
Szept. tO. Itt vagyok az esztergomi szemináriumban.
Nem veszítem szem előtt az életszentséget, melyre török;
most nyugalmasan rendezem életemet : l. partikuláris exámen ; 2. méltóságos viselet mindenki iránt ; 3. híven az egy
órás meditációt, examen conscientiae-t, gratiarum actio-t
félóráig ; 4. szíves mások iránt ; 5. törekedő szorgalom.
Magas eszmény lebeg szemeim előtt, nem hagyom elragadni.
Okt. 7. Nem kívánok semmit annyira, mint hogy áthatva legyek a keresztény igazságoktól, és oly élénken érezzem azokat, hogy lelkem és szívem minden moccanatát vezéreljék Mily rettenetes a gondolat a jövő életre; vele szemben minden tűnik. Mire való a betegség, a szükség, a sok baj
és nehézség? Hogy szenvedjünk l. érdemelve, 2. törlesztve,
3. tiszta szeretetből a hasonlatosságra Krisztussal. _____, Két
fáklya világít iszonyúan a bűn éjjelében : a pokol és a tisztítótűz. Az ember, ha szemébe világítnak, megrendül; e rendítés
nagy erőt és bölcseséget nyujt a törekvőnek, hogy előre
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haladjon törhetlenül, meg nem háborítva az emberek fölületes élet- és cselekvésmódjátóL E világosságban jól ítélünk,
e világosságban tűnik fel aztán a jobb és nemesebb fény;
de csak miután izzóvá lett az érc, lesz verőfényes tiszta fehér
lángja : épúgy a bűn fáklyája űzi az éjt, és a pitymallatban
kél a szeretet napja.
Okt. 12. Isten tudatja velem, hogy érezzem a papi szelle.:
met, mely a tökéletességre tör, hogy fogékony legyek a gyengéd áhitat és a szorgos törekvés gyakorlatai és érzetei iránt :
mert a világban könnyen törpülünk, nem értjük az önmegtagadást, a szerénységet, a test szerény tartását, a röpimákat, a kedves kis áhitatgyakorlatokat, az isteni Szent Szívnek való kedveskedést, azt a buzgóságot, mely mindig forr,
mely nem hideg, mely minden után kap, hogy Istent szolgálja, mi a kezdők szép jellege; a gondolkozást és érzést
a hitben, a beszélgetést ájtatos lelki dolgokról stb. Az Úr
tudatja, figyelmeztet erre, és én szívembe veszem a figyelmeztetést; jól van, Uram, máskor is.
Okt. 13. Az Úr irgalma- az ő nagysága, mely a szíveket vonzza. Irgalomból van ezen világrend, a megváltás,
irgalomból az élet a bűn után ; irgalom az egész világ, irgalom az egyed élete ; méltán : misericordia eius super omnia
opera eius. Az isteni jellem nagysága legfényesebben nyilvánul az irgalomban ; nem a mindenhatóság, nem az igazság,
hanern _az irgalom tünteti legfönségesebben az Isten nagyságát. O, hogy e nagyság megrendítené lelkemet, s én imádkozni megtanuljak !
No\·. 4. Beszéltem P. Schlickkel: ajánlotta a szelídséget,
a szívnek azt a nyugalmát, mely képesít egyesülni Istennel,
szeretni az embereket, megérteni Isten legszentebb akaratát ; a szelidség a szentség zománca, mely megnyeri a szíveket.
Nov. 17. Jézus szenvedő testet vett, mert a szenvedés
a megváltás eszköze ; minden embernél épúgy, mert a szenvedés a szeretet izzító kályhája. Azért azon kell lennem, hogy
jól és szívesen szenvedjek. -Jézus fölvette alázatból, szeretett nyomorult lenni, hogy alázafos lehessen ; örülök, hogy
gyönge vagyok, mert alázatos lehetek. Látod, minden kincs
és gyöngy, mit a világ tapos és fél. Dominus nobiscum l
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1883
Febr. 22. Ismét forró vágy támad bennem az igazi alapos
alázat után. Mily erő van ebben, mily megdönthetlen, nyugodt, mélyenható tekintettel néz a zűrzavarba, a világ tarka
játékába, s ha minden dől, inog, ő áll, mert Isten által erős.
Én mindig valami erős, lelkes, kritikus ember akarok lenni,
aki Istent igazán szereti, és érte szenved, kinek lelke tűz,
akarata érc, szava hajlítható, erős és gyengéd. A keresztény
erény a férfiasság iskolája, az ismeret nemesítője, a tudomány hasznosítója, az érzelem rendezője, a világ taposója ;
szabadság, mely fölényt nyujt minden földi eszmény, minden emberi tekintet fölött. Elimádkoznám este órahosszat
is az oltár előtt, mert akkor érzem, mennyit kell kérnem ;
és sajnálom a percet, mely eltűnik látszólag fáradozásom,
munkám nélkül ; ó idő, örökkévalóság bölcsője, csodálatosabb mintha kis forrásból buzogna a mérhetlen óceán !
Ápr. 29. Azt veszem észre, hogy nekem nagy erőre és
erőteljes

föllépésre van szükségem; mert látom, hogy az
embereken ez fog, a többi semmit sem ér velök szemben.
De erő nincs igazán szellemi és lelki meditáció nélkül. Ma
voltam S.-n, mit láttam? Szellemélettelen lapályt. Ö, hogy
lapul el a magasröptű szellem, mint mállik szét, aminek
erőnek kellene· lenni. Életerő, kiható lendület hiányzik,
minden elsimul és ellapu!. Ami szent, az oly íztelen és oktalan
dolog lesz, hogy az ember beleún. Dehát mi fog majd megragadni és lendületet adni, hogy a porból fölemelkedjetek ;
mely roham veri föl lelketeket ; mely sas von föl nagy nemes
ellenállhatatlan iramodással? Ahol meditáció nincs, ott nincs
telj és erő, ott párolog a folyadék ereje. Beszédetek, cselekedetetek málészájból, lomha kézből ered; ha nem ront,
nem javít senkit.
Máj. 6. úgy érzem lelkemben, mintha még lenyűgöztetve
lennék ; mintha elborítana szikla és törmelék ; még nem bír
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áthatni, áttörni önmagán keresztül a lélek, nem bírja magamagát ; nem lép föl belülről az alakító erő ; még többnyire a
külső benyomások adnak neki alakot, nem ő nekik. Az P-let
belülről jövő, ható, hasonító erő ; minél nagyobb, annál
teljesebb, termékenyebb, annál nagyobbra terjeszkedik s
mindent magával tölt el.
Máj. 9. A Szentlélek Isten adományainak teljessége mint
szeretet, mindent eltölt, mindenbe önt valami szépet, j ót ;
egyrészt tehát az a kábító gazdagság, másrészt a tehetetlen,
erőtlen nyomor . . . és ime közbelép a Szeretet Lelke, és ad
minden jót. Gyenge a mezei virág, és Isten mégis fölékesíti
azt, s örül ékességén ; gyenge a madárka, és lsten áldja s
neveli nagyra ; gyenge a lélek, és Istennek telik öröme földíszíteni azt. S e gondolatban a tehetetlenség által keltett
részvét és szánalom összefoly az Isten végtelen gazdagsága
csodálatával, aki gyengéd kézzel osztogatja javait. Azért az
érzelem, ha a Szentlélekre gondolok, magasztos és gyengéd ;
sírok és lelkesülök is, ha áthatva imádkozom : Veni Sancte
Spirítus!

Aug. 10. Néha lehangoltatom jelentéktelen esetek vagy
megjegyzések által. Igy ha a társalgásban valaki a főkolompos,
s engem mintegy elnyom óriási roppantságávaL Ma lelki
vigaszomra írhatom, hogy az szóra sem érdemes. Mi az a
szereplés, mely nem boldogít, mely egy hajszállal sem tesz
jobbá? Mi az az uraskodó, fontoskodó, hencegő modor?
Semmi. Vedd az embereket, amint vannak. Csak az erény az
érték; mint gyermek olvastad, most értsd meg. Én is az
erényt becsülöm az egyesekben, mást nem. Tudom, mi a
káprázat, meg tudom különböztetni, épúgy, mint a gazdag
sörfőzőt aranyláncától vagy a parasztot bocskorátóL Igy kell
tisztán és okosan látni és ítélni mindenben; különben összefut,
összesűrűsödik minden. Én szeretem és tisztelem és becsülöm
az egyes embereket, de azért utánanézek mit, hogyan tesznek, beszélnek.
Szept. 15. Vasárnap van, a Boldogságos Szűz hét fájdalmának ünnepe. Az Úristen megsegített és megvigasztalt a szent
weditációban. A Szent Szűz fájdalmai mind Jézus szeretete
miatt vannak reá mérve; mert édesanyja az Üdvözítőnek,
azért szenvedett. Boldog, aki szenved azért, mert Jézusé.
akár anyja, akár testvére, társa, szolgája l A Szent Szűz szívé24

ben a gyengéd és lobogó szeretet tengere mélyed ; és mit érzett,
midön éjjel kebelére zárva szent fiát, vele álmodhatott; és
mit érzett, midön szamáron ülve a kisded Jézus szemléletében
elveszett l És fölajánlta; s az Úr, hogy a szenvedés forrását
fakassza lelkében, s hogy fölajánlását drága fűszerrel fűsze
rezze, lelkébe helyezte a világot, mellyel megismerte fia
szenvedését, és szenvedni kezdett azonnal ővele. Áldozat csak
szenvedéssel jár, a szeretet áldozattal ; s minél nagyobb a
szeretet, annál inkább él bennünk a szeretö ; s minél inkább
élő, annál kevésbbé élünk mi, s a szeretet által okozott e lassú
gyilkolásunk fáj, vagyis szenvedünk. Végre a Boldogságos Szű7.
gyengéden szeret, mert neki minden fáj, mi szent Fiától
elválasztj_a, mert benne csak ez az egy vágy élt, csak egy élet
volt, az Ur Jézus Krisztus. Kedves Szent Szűz, bor.sásd meg,
ha édesanyai szeretetednek mélységét csak fürkészni is
merem; ó, kedves jó Anyám, taníts meg szeretni, s akkor
megértlek l
Dec. 31. l. Nagy vágyat érzek egy szigorú rendbe lépni,
hol Istennek ajánihatom fel erőimet.
2. Nem engedem magam befolyásoltatni a világias gondolkozás által, a beszédre sem ügyelek, melyben nem látom
Isten bölcseségét.
.
3. Állásomhoz képest mindent teszek, hogy az Isten dicsőségét előmozdíthassam ; kell pedig ahhoz mindenekelött a
keresztény igazságokat mélyen fölértö lélek és a keresztény
erények gyakorlatában élő szív. Amennyit e két tekintetben
érünk, annyit élünk, különben nem vagyunk önmagunké, hanem hasonlók az élettelen vászonhoz, melyre az ecset rak1a a
színeket majd egyöntetűen, majd tarkán.
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1884
Jan. 2. Egy derék, nyíltszívű, egyszerű, alázatos paszszionista látogatott meg e napokban. Tetszett nekem ez ember; benne a természet összefolyt mély vallásos érzettel, minden erőltetés nélkül keresztény voltsember maradt. Sok szenvedés és tapasztalat s különösen az embert megtörő mély alázat türelmessé s nagylelkűvé tette ; nem akadt fönn a kemény
bánásmódon, mellyel mások iránta viseltettek. Egyszerűségé
ben szeretett és tisztelt mindenkit, és szívélyes volt és gyermekded volt, dacára hogy mindig ingatlan, hajthatlan férfi
maradt. Adott jó példát és fölébresztette bennem a vágyat,
hogy ne vesztegessem időmet, midőn mások oly magasra
emelkednek.
Febr. 24. Tegnap nagyon levert voltam ; magam mentem
kl a Szamárhegy felé, s a sok jóakarat bán~ttá változott, miután máskép kielégítést nem nyert. Ma az Uristen megvigasztal t az elmélkedésben. Én az elmélkedést az erő és üdeség forrásának tartom ; ha távol állunk a forrástól, akkor a víz, mely
belőle árad, könnyen elvész a fövenyben, beissza a száraz
homok. De a forrásban mindig van víz, itt merítek. úgy tetszett ma a meditációban,_hogy az Úr Jézus az oltáron már nem
érezheti a sok keserűséget és bánatot, melyet különben érezne,
ha még földi életet élne ; de e keserűséget érzi a morális Krisztus, érzi Krisztus misztikus teste, akik szívéhez közelebb állnak, azok bővebb mérvben. Ö, tehát míg az Úr bántalmai,
míg a közöny, míg a vakság nehezemre esik a világban, addig
egy-egy mirrhaszemet hullat az Úr az ő szent Szívéből ! Ki ne
akarna többet szenvedni, ha az annyi, mint Jézushoz közelebb
állni. Veni Domine Jesu!

Júl. 10. Nem üvegházi növény, nem erőtlen, satnya
cserje, nem összezsugorodott, csak félni tudó, ütött-kopott
koldus az lsten fiainak előképe ... Nincs ezekben szabadság ;
a sz_abadság óriásokat nevel, sablonokat gyűlöl ; eszménye
az Ur Jézus, iskolája az emberek és a nyilt természet; ez
iskolában jár-kel a mester és tanít, s tana csak itt bír élet26

erővel ; ha innen kiveszed, elméletté senyved, elfonnyad.
Ez iskolába állva hallgass a mesterre ; meglátod, mily más
színben tűnik föl ő és minden szava ; s magadat is az életben állva képezd rajta, s erőteljes és nagylelkű férfiú lesz
belőled. Faxit Deus.
Igy kell meditálni l A pontok ne theorizáljanak ; kár
volna a fáradságért. Az evangélium kontempláció.

Szept. 26. Tehát kitárom lelkem minden érzékét. Az az
egész lélek olyan, mint a zárt rózsabimbó, lassan-lassan feslik,
lassan nyílik; ó, de ha majd kinyílt, csókolgatja azt azután
az a rezgő fénynyaláb, mely a magas égből ömlik reá, s kifesti bájait. Nem szeretem a formákat ; minek az életet
formákba és sablonokba szorítani ; nemde nem így teszesz
a fával, mely az ágakat és leveleket arányosan fejleszti magából, nem igy teszesz a testtel, mely minden tagnak kiszabja
arányait. S ezt érzem én magamban ; szabadon ereszteni a
szót, a lélek belső, plasztikus erejét, s levetni az egész emberből amennyire l~het a szokást, mely nézeteket és elveket is
alakít, de nem mindig helyeseket, s melyek ennek az élő
egyednek megfelelnek. Le kell törni a szokást nagy, fönnkelt,
egyszerű és észszerű gondolkozás által. Gondolod, hogy vétkezel? S tudod-e okát adni? Igen, vétkeze!, ha Isten képét
magadon, szűz magadon egészen ki nem nyomod l
Szept. 26. Ha az Oltáriszentség elé lépünk, s szívünkbe
betérve jól és mélyin elgondoljuk, ki előtt álltunk: akkor
föllebben az a takaró, mely korlátoltságunkat elfödi, akkor
érezzük egyoldalúságunkat, érezzük, mily törpe, önhitt, összetöpörödött fajzat vagyunk. Mint a messze faluból Rómában
megfordult egyszerű pap, aki fejvesztetten hallgatja a Gregoriana disputációit, betekint a kongregáció forgalmába,
hallja a fülét eltompító sok nyelvet, sejti a nemzetközi összeköttetések hálózatát, és csak ámul és bámul : Jézus előtt a
világ ügyei, milliók kérelmei, milliók lánglelkei, milliók csodálatosan szép szívei, melyek majd az ártatlanság, majd a
vértanúi szeretet, majd az alázat s önfeláldozás és az erény
számtalan árnyalatának színpompájában és zománcában
égnek l
Szept. 26. Ha a tükörbe nézek, oszladoz a titkos önszeretet és büszkeség szűk, öntelt páraburkolata, mint mikor
a nap ragyogva a lomha ködtávolba néz. Kiemelem, kevésre
bár, önmagamból a súlypontot.
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Okt. 4. A proletár sokaság egyre nő számban és nyomorban az ethikus materializmus befolyása alatt. Az ipar és
kereskedelmi szabadság és a magánérdek korlátlan uralma
természetszerűen !!Zaporitja és nyomorítja. Egy végtelenbe
menő szétforgácsolásnak és szétporlásnak nézünk elébe, mely
miután meglazitá az összetartozás inait, miután egy szellem
és jog nélküli arisztokráciát ültetett pé!J.zeszsákok halmazán
egy kiszivattyúzott sokaság nyakára, a társadalom összeomlását eredményezi. Az ethikus materializmus az egoizmus;
természetes következése, hogy uraságot és szolgaságot teremt.
Az uraság együtt jár az azt teremtő elvek védelmével és telhetőleg jogos színezésével, brutálisabb kedélyekben erőszak
<kal) és könyörületienséggel; a szolgaságot pedig követi tehetséges lelkekben az ily helyzet jogtalan és tarthatlan voltának
ismerete, mely egyesül intéző és vezető szereplésben a tömeg
sóhajai- és jajával, esetleg bosszújávaL Hanem az uraság
elégedett ; gondolja, hogy kedvező körülményeit az emberiség fensőbb érdekeiből, melyek művelésére magát hivatva
látja, kimagyarázhatja ; különben ki ápolja a művészetet,
a tudományt? A kereszténység is hozzászól e viszonyokhoz,
hanem inkább általános elvekben, melyek részletezése és
alkalmazása eszméitől áthatott és fölvilágosított férfiakra
vár. Szent Ferenc nagy szociálista volt ; könyörögj értünk !
Nov. 4. Minden emberi lélek olyan előttem, mint az
Úristen szeretett gyermeke. Ha eltévedt is, ha bűnbe süllyedt
is, ha undok piszok takarná is, átcsillog mindenen a test
takarójába rejtett kincs: a halhatatlan lélek. Én szeretek
minden embert, különösen a bűnös, de nem rosszakaratú
embert. Ha letörülhetern fekélyeit, ha nemes érzelmeket
önthetek lelkébe, sokkal inkább lettem atyja és anyja, mintha
testét tőlem vette volna.
De erre mély belátás s gyengéd enyai érzék kell, mely
oly tapintattal és természetes ösztönnel érinti a beteg, a
fájó lelket, mintha sajátmaga lenne. Magán tanulta ezt.
Nov. 12. A szenvedő s magába vonult lélek érzelme,
mint a drágakövek fénye ; a lélek egész bensőségét sugározza
ki, ha átizzítja őt a fájdalom heve. Az én lelkemben is meggyúl millió emberek keserve, s miután átjárt, fohászokban
tör ki; minden ilyen fohász a szeretet sötétvörös rubinjának
mély fénye.
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Nov. 30. Szivem buzog, hevül, forr, mint a lázongó erő,
mely cselekedni akar. Az advent első napján íme jó föltételenn:
l. Szívem az Úr kertje, gyönyörűségének zárt ligete ;
csak vele gondolkozom, és vele érzek ; csak előtte járok és
jelenlétében beszélek. l~int <t kristálypatak mindent partra
vet, ami tükrét iavarná vagy homályosítaná, épúgy az .én
lelkem c~ak Jézusomat tükrözi vissza, s mindent mi zavarná,
kilöki.
2. Mindennap önmegtagadást végzek valamiben.
3. Cselekedeteimet egészen a szenvedő lelkekért ajánlom föl.
Dec. 24. l. Amit már sokszor írtam, ismétlem : Bár ne
hagynám magam oly könnyen lehangolni, vagy máskép
befolyásoltatni, különösen az apostoli buzgalomra nézve;
ebben nincs tekintély előttem, csak az, aki ég, s nem aki
füstölög, - beszéljen bár, amint akar, s legyen aki akar.
2. Tanulni, tanítani, írni mindig tekintettel a célra s
ne összevissza l
3. Az alázat társadalmi erény, mert ellene van az önteltségnek, ellene a lélek határolt nyegleségeinek, melynél fogva
mindenben magát tolja föl központul, ítél, szeret, beszél, akar,
de előbb az «énn-nek hektikus, podagrás, inaszakadt," émelygős bálványa előtt hajlik meg. Mily gyönge és vaksi az.
ember l A nyitrai éhenkórász L csak azt gondolja, hogy ő
í>1laj don!•ép respektábilis jelenség.
Dec. 27. Az ember befolyásoltatik környezete által;
sokszor hamisítja ítéletét is oly dolgokban, melyekről előbb
biztosan s tétqva nélkül ítélt. Gondold meg, hány környezetet cseréltél, kedveset is, kellemetlent is ; most távol vannak; kik előbb életeddel összenőttek, kik a szálakat nyujtották életed szövetéhez. Te pedig itt áHsz, talán ismét hogy
a játékot újra kezdd. Mily baj •rolna az, ha ily változó, jöttment elemek vésnék s idomítanák tervük vagy ügyetlenségük
szerint életed épületéhez a köveket. Ha máshol lennél,
ugyanők úgy tűnnének el, mint a füst a láthatáron.
Sokszor m.attok ítéletünket hamisítjuk; gondoljuk : jó
lesz, mert ők teszik. Ez a gyöngeség szellemi fattyúja. O, be
kár volna, ha mindez bénítólag hatna és nyomorítólag. Azért
kell a lélekbe természetes életerő, mely az isteni kegyelem

29

üdítő

sugaraiból és az életkörülmények és események és az
alanyi érzelem s gondolatvilág alaktalan s értéktelen földéből szövi testét s növeli termetét. Ú, menjek gyorsvonaton
föl az égbe; ki fog föltartóztatni? Hivatalos gravitással lépkedő hivatalnokok, szurtos, tompalelkű emberek, a perronon
feszítő idegennézők?

Dee. 31. Este a bazilika oszlopcsarnokában sétáltam.
Fönt az égen ezüstfelhők közt úszott a hold, s kísérteties
fénye finoman szőtt lepeit borított a kétes körrajzokban
mélázó vidékre. A hatalmas sugároszlopok mély árnyéka
nemcsak testi szemeimre, de lelkemre is esett. Sokszor föltekíntettem az oszlopfők közt letetsző akanthus levelek által
határolt darab égre; úgy látszott, mintha az erőteljes, impozáns oszlopsor az egekbe nyulna. Azután megszálalt a harang
és békét és nyugalmat imádkozott le a földre, s miután
elhallgatott, a csend még mélyebbnek látszott.
Az én lelkernben is sok hang, sok vágy, sok bánat szólalt
föl, mintha életre ébredne a lélek mélyében nyugvó, eddig
ismeretlen életerő. ú gy éreztem magam, mint a fa, midőn
a tavasz éltető csókjára megrezzen benne rninden sejt, és
az élet folyama kezdi benne útját. Ki állhat ellent a benső,
alakító, teremtő erőknek? Mindent szétfeszítenek, rnindent
megrepesztenek; az emberi kebel is befolyásuk alatt tágul
és · feszül, kitárná ha lehetne szárnyait, s menne, menne a
végtelenbe. A benső, teremtő erő a lélekben a hit, az igazság,
a szeretet, ha testet és életet öltött. Karjai mintegy rnindenhatók, titáni erővel emelnek, egyesítenek embereket, viszonyokat, teremtenek új állapotokat, képesek nélkülözni barátot, társaságot, civilizációt, minden szükségest, elővarázsol
nak templomokat, csarnokokat, múzeumokat ; s ha kifárad..:
nak, lehanyatlanak a kövekre, fölismerik bennök azokat,
melyekből Isten templomát, a természetet alkotta. Domine
doce me l
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1885
Febr. 2. Az Úr lelkemet világával tölti el, s kérdem: mit
akarsz? Tudomány, ragyogó eszme, lángérzelmek kifejezései,
tervek, nagy tettek kívüled vannak ! Belőled kell kiindulni a
nagynak. Igazán a szív, a lélek, a szeretet megtestesülése
legyen ; akkor van kincse, van értéke, önmagában, maga
magának. S ezt éreztem: Viszontszeretetet akar az úr;
az Oltáriszentség és a kereszt ugyanazt követeli. Ha ez a
szellemed lesz, bölcs és tapintatos és leleményes leszesz.
Febr. 19. Folyton és erélyesen kell dolgoznunk, s én is
úgy akarok. A kitartó munka szívósságot kölcsönöz az akr.ratnak, hogy ne legyen olyan mint egy gummidarab, melyet
húzni-vonni lehet, amerre tetszik. Az Úristen pedig alkalmat
fog adni, hogy az ő dicsőségéért folytatott lankadatlan igyekvést hasznosítsuk Hacsak a szorgalom tudományt és ismeretet fölhalmozott és az akaratot kidomborította, a többit
Istenre bízhatod ; jacta sollicitudinern tuam in Dominum,
et ipse faciet l
Febr. 22. Este a szacellumból jövén elővontam az én
iskolatársaim fotografiáját, melyet a nyolcadik osztályban
készítettünk. Szerettem volna fejemet lehajtani és sírni.
Ime Ottokár, ez voltál te tíz év előtt ; és mért hagyott az
Úristen annyi ballépést, annyi csalódást rád? Miért nem
vezetett tiszta, derült, nagylelkű szívek útján, miért úgy
fejlehajtva, mintha egy kőszénbánya alacsony folyosóiban
haladnék? S ez a gondolat már sokszor jött reám. Szeretném
kitágítani lelkemet, szeretném karjaival átfogni az eget és a
földet. Miért tünődöl? Miért lézengsz? Miért kúszol? O, ha
sasszárnyakon keringhetnék a magasban l Nem tudom, mit
jelentsen e mélyen érzett, de célját és teendőit nem ismerő
vágy. Légy szent és erényes l Akkor lelkedben az lsten ereje
lakik, s összefoly benne a végtelen e selejtes, nyomorult
földi léttel l
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Febr. 27. Be jó, ha a lelken az új élet árama vonul végig ;
akkor kikelésre készti a sok eltemetett magot, mely benne
nyugszik. Oly derült a lélek, mint a nap a felhőtlen nyári
égen ; akkor ömledez belőle minden Lehetsegébe, nlinden
ízébe ébredés s élet; akkor tarkázza, akkor szímsíti képzeteit,
érzelemvirágait; akkor sző gondo]'lt::ti!;ak él!1,~ri szúrnyakat,
s a legszebb harmóniában nyugszik egymásba ;ol:, ,-a a harc
s a nyugalom, a dárda az eke meile s,_urva. },la súp napcm
volt, mert nagylelkűen ::reztem Jézus :ránL a meJ.ilác.:0ban,
társaim iránt a nap folyamán. Hogy is lehetnék kislelkű?
Kinéztem a késő hajHalLa; hatáwzat.lanul egymásba nyúlva
emelkedtek el az átellenes hegyek a tiszia szűzi égről, a szobi
hegyet a hajnal pírja vette körül, s mint széles e;úistszalag
kanyarult a Duna a félhomályban merengő völgyben.
Márc. 5. Reggel rendszerint ingerült vagyok, könnyen
visszatetszést szül bennem mások viselete, s a visszatetszés
itéletben gumósodik össze. A szentáldozás után azonban a
szív megint tágul, s magától eltűnik a visszatetszés s az ítélet.
Ilyenkor belátom, hogy a visszatetszés alanyi korlátoltság
gyermeke ; visszatetszik valami, mert én nem úgy teszek,
mások máskép tesznek; mert a szubjektív érzület önmaga
mértékét akarja másokra szorítani ; nézetei olyanok, mi~ü a
csiga bogái, terpeszkednek, mások felé tapogatnak, s mihelyt
kellemetlenül éretnek, elérzékenyülve nyálkás ccém-ük házába
vonulnak vissza. De a nézet, a gondolat, az elv, az ítélet
követelése ne legyen érzékenykedő, hanem szellemi, alapos.
Minden emher, kivel találkozunk, élünk, új meg új látókört
nyit szuhjektív felfogásunknak ; bele kell néznünk abba az
új tájképbe ; ekkép életünk virányok, lombos erdők, bozontos üstökű sz ik lafalak, mosolygó ré tek, hullámzó tavak, siető
folyamok közt bírja útját, s nem siet tova fü:stös s félelmesen
zúgó alagutak ban.
Ápr. 8. Táthon tartottam a nagyheti és húsvéti ájtatosságokat. Üj erőt érzek lelkembe öntve ; a melankólikus honvágy a szemináriumba meglágyította ugyan lelkemet, mikor
a t::í.thi úton rázott a kocsi ; de «<sten is így akarjan gondoltam
és elűztem ez érzelgést, e beteges hangulatot.
Táthon a nagypénteki prédikáció után az Isten Igéjének
és hirdetésének örök, fontos, életbevágó, világot mozgat.ó
ereie és hatalma emelte öntudatomat. Aki Krisztust hirdeti
a kereszten, annak ki kell bontakozni a pólyákból. Ez az
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öntudat bennem ép, erőteljes, s úgy érzem magam, mintha
kicseréltek volna. Ezzel az öntudattal jöttem haza a szemináriumba, s még két nap mulva sem simultak el e benyomás
határozott élei. Nem vagyok «tekintetes>>; nem a tekintet
szabja elémbe az utat, nem lavirozok. Lelkem, nézeteim,
elveim, minden a hitből van, s megvetek mindent, ami e
magaslatokig föl nem ér.
Apr. 8. A húsvéti öröm magas árján úszom. Lehet-e
nemesebb és boldogítóbb öröme a szívnek, mint mikor a
tavaszi légben mcssze elhangzik a húsvéti harangszó ; az
emberi szívből fölszabadul a szenvedés által letartott életöröm, megzendül az ajkról a dicsőítő himi).US : föltámadt
Krisztus; és a lélek ünneplése és a bensőséges öröm derűje
és a boldogító, győzelmes hit mosolyogni s örvendezni látja·
maga körül a sötétzöld vetések hosszú sorait, a rügyeikben
dagadó, vörösbarnás fákat, a zsongó habokat, a felsőbb légáramokban méltóságosan úszó fehér fellegeket. Csupa ébredés, csupa megújulás, vagy legalább törekvés a föltámadásra.
Ápr. 15. Néha semmi tudományos olvasmány nem ízlik,
nem találok benn~ zamatot és nedvet. Utóvégre minden termékenységnek talaja az élet, melybe gyökerezzék a tudomány
is és fölhajtson egész az égbe. Különösen a theolágiában
érzem ezt, ha valami a végletekig elfinomított, az eltűnésig
szélködlő kérdést tárgyalnak, vagy a jus canonicum valamely szaván rágódnak. Az egyház, az Isten országa egy nagy,
terebélyes lombbokrétás fa; gyökerében örök élet, minden íze
és ága az életbe nyúlik, s egészen él. Ez a nagy emberiség,
mely a társadalom rétegeit tölti be hemzsegve, él belőle és
körülötte ; ebben az emberiségben pedig minden konkrét l

Máj. 1. Örülök rajta, ha valamit szenvedhetek ; lelkem
átszellemül, szívem ruganyossá válik ; minden szenvedésemet
gyöngy gyanánt rejtek el lelkemben. A szenvedés az alázat
és bölcseség iskolája, hatalmas faltörő az önzés kínai fala
ellen. Szűz Anyámtól fogadom a szenvedést, s hálásan csókolva kezét kérem, adjon többet. Kis bajom, hogy a kertben
énekelnek trágár dalokat. Lelkemben, ha er re gondolok, úgy
mozog és mozdul keresztül-kasul a sok érzelem, mintha kígyófészekre ütnék bottal; s mégis lelkem nyUgodt lesz csakhamar,
nem közönyből, de a szenvedés édes megadása csillagos szárnyain fölülemelkedik mindenen.
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Jún. t. Alkonyodik. Békét imádkozik a vár és Szentharangja a földre. Ma temették Párizsban Victor
Hugót; ki tudja mi történt? De az alkony és a harangszó
békét és édes nyugalmat sugall ; hiszen ismét egy nap mult
el, s ha sok vétek követtetett el, az is elmult ; csak arra
figyeljünk, hogy végre készen legyünk. ·
györgymező

,Júl. 3. Annyit imádkozol, amennyit eszeddel és akaratoddal működöl. Eltérdelhetsz órahosszat, ha csak merengsz,
nem tudni, lesz-e hasznodra ; de ha értelmed és akaratod
magára öiti azon érzelmeket, melyek a tabernákulumban vagy
a meditált tárgyban rejlenek, akkor lesz hasznod.
A keresztény alázat, mely a kegyelemről szóló tanban
ki vú ló tá pot nyer, egyesítve pontos, lelkiismeretes imával,
lesz hiztosítékom a jövőre nézve.
Az exerciciumot igazi érdeklődéssei és érdekből kell tari:.>ni ; várjuk ugyanis általuk az Isten malasztját és áldását,
és tön;kszünk fokozni képességünket az Isten dicsőségére végzendö nagy tettekre l
;Júl. 4. Mindenekelőtt nagylelkűn~k és fentszárnyalónak
kell lennem. Ez az egyedüli megengedhető lelkület és érzület,
mellyel az Úristenhez közeledhetern; mindig ruganyosnak,
minüig késznek, soha pigra massának lenni l A test, a kényelem, az emberi tekinl<.·L, a kellemetlenség, mások nézete,
;;zukása, tétlensége - :: 1Jró-cseprű j ószágok -, nem akad fönn
azon, aki elszánt, s aLi magára veszi Krisztust. Nemde azok
a középkori dómok, azok a verőfényes korinthusi oszlopcsarnokok, az a nap, az a hold és a méltóságos csillagos ég, az a
kereszt és számtalan fegyveres népe nem tűr kis, törpe lelket !?
Az ifjúság emlékezetéből, melynek javarésze még csak néhány
(10-8) évnyire van a mult ködében, és igen élénk előttem,
úgy hogy összehasonlításokat tehetek és öntudattal követhetem a buzgóság és tűz fogyását vagy más változatait, és
növekvő belátásom- és tapasztalásomból állítok össze magamnak viseletem és törekvéseim számára módot és mértéket.
Életem, ekkép egyöntetű, egyfolyású lesz, mint a folyamé,
wely egy marad, de mindig más, és mindig nagyobb, hatalmasaiJh, és szebb !
JlÍI. 5. Naplómat olvasva szégyenkezem. Istenem, csodúlom, hogy annyi türelemmel viseltél el engem. Mily erőtlen,
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fejletlen, belátás és tetterő nélküli voltam ; de ne mondjam,
voltam ; · meglehet, most is csak az vagyok. Másokkal való
érintkezésemet szeretném különösen jobb karba helyezni. Erre
nézve kell keresztény alázat, türelmesség, függetlenség, szabad,
nemes, nyilt szív és lélek. Másokkal közlekedni jó és hasznos,
ha objektív szive!'séggel és okossággal tesszük. A szavak és
bókok mézcsmadzagát huzogálrii mások szájára, ·vagy mit
tudom én minő tekinteteknek hÓdoln~ a beszédben és bánásmódban, méltatlan viselkedés. IstP-n l szeretet Istenért, buzgóság Istenért, Isten ügyéért : ezt tartsd szem előtt ; a többin
túladhatsz ; nem veszitesz vele semmit.
Aug. 19. A kereszténység által áthatott földön állok*
(Regensburg) ; érzem, lelkemben izeg-mozog valami otthonias,
jótevő érzet. A vallásos mély érzelem az, mely ébredezik és
villog bennem, mint a rézsodronyban az a titkos, rejtélyes erő,
midőn hozzá közel a villanyfolyam elsiklik. Az a gyönyörű
sok emlék, az ósdi tornyok és templomok, Emmeranus és
Wolfgang impozáns sírkövi alakjai, a dóm, a régi, kor:wly,
tiszta erkölcsű utcák - mind a tis7ta erkölcsöt és a lángoló
hitet ébresztik bennem. Ha feltekintek a dóm magasra meredő oszlopaira, ha szemmel kísérem a falak tekeredő, majd
kinyúló, majd ismét összegomolyodó gerinceit, amint végre
fönt a csúcsív rózsájában elenyésznek, rnintha elvékonyodva
oly magasra törtek volna, hogy eltűntek : ó, akkor az én lelkem is tágul és nyúlik, mintha az a sok karcsú, anyagtalar.,
nyúló oszlop lelkemet nyujtaná, hívná ; szinte erőszakot követ el rajtam.
De a Walhalla! ó, ez ott állhat miattam márvánnyal kirakva. Hideg vagy, lapos vagy, pogány vagy, a:katodban és
szellernedben egyaránt törpe vagy l Hiába nézesz keletre ; te
nem vagy az élet és a halhatatlanság temploma ! Engem nem
emelsz egy cseppet sem. O, mi a mi szerelrnünk, a mi buzdulásunk, a mi reményeink és félelmeink tárgya, mi az Isten
veled szemben, aki csak eszményt adsz, oly elégtelent, mely
az életre hatni sohase fog emelőleg, csak lohasztólag, mely a
művészetben megörökíthet szép alakokat, de amelyek, ha
ugyan méltók rá, csak akkor válLak lelkesülésünkben a szépért
életerőssé és hasznossá, tehát akkor valósítják meg a művészet
praktikus föladatát, ha belénk a szellern és az erő azon forrásból beszivárgott l
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Aug. 20. Nürnberg. Egész délután lábon vagyok ; nyakamba vettem a várost kívül, belül. A középkor utcáin járok,
újkori emberek közt, a dómok sötéten meredeznek, gyászol
Szent Lőrinc és Szebaid temploma. Megcsókoltam Szent Lő
rinc remekül taglalt oszlopait, s a főoltár hátsó falára vésett
kereszthez érintettem rózsafüzéremet : olvastam a sacramentarium ajtaján: Ecce panis angelorum I de nem láttam, amit
nézzek. Aztán mentem föl-alá az utcákon, a várban tisztelegtem a vasas szűznél. Most ver az óra Szent Lőrinc tornyán féltizet, komoran és mélységesen. Mennyi és mily háztetőkön jár
végig ez ünnepélyes hang, mennyi kőpárkányzatba, oszlopba,
arabeszkbe, díszítmény be ütközik ; s most úgymint a végzetteljes reformációban. Istenem, mit tudna nekünk elmondani
Szent Lőrinc templomának védszelleme az Isten ítéleteiről és
megengedésciről ; itt a cousot-alakok igazán nehezen tartjá!{
a boltív gerinceit ; gondolják, minek tartsák? !
Az ipar igen virágzó, minden ház házias gyár; a ház itt
gyár; máshol a gyár nem ház, nincs stílje, nincs házias alakja,
itt a ház az első, azután alkalmazkodik hozzá belül a gyár.
Auch Wurstfabrikation ! Lauter Fabrikationen !
Szept. 15. Münsterről újult erővel és nagy bátorsággal fölszerelve jöttem haza; többször volt alkalmam e lelkületet
magamban tapasztalnom, ha e szeminárium légköréből egyidőre távoztam. Ma van nyolcadil< napja, hogy itt vagyok ; s
először vettem észre magamon az erőtlenséget, mintha a fa
törzsét fűrészelnék, s az inog, leng, nem bír magával. Ez érzet
oka úgy látszik azon körülmény, hogy félretolva mint utolsó
hallgatok s cselekvés és működés nélkül veszteglek. Ezek az
eddig észlelt érzületi ingások.
Nov. l. Dorogra mentem reggel; ködös, barátságtalan
volt, jól illett hozzá az őszi lomb és a legelő fakó színe, az
útszéli akácokban zörgött a szél. Mily jól esik a természet elhaló élete, oly megnyugtató, oly csendesítő. A nichtshradi
pusztán friss vakandoktúrásokat láttam. Nyirkos földben fúr
ezen állat, örömtelen s világtalan útja, a növényeknek csak
gyökereibe akad, virágukat s lombjukat nem ismeri; olyan
az ember élete: nyirkos s sötét falak zárják, az igazi szépséget
nem látja ; a csillagfény, a virág zománca, a gyengéd, finoman
szőtt élet titkos remekei amennyiben isme~tek, az igazi szépség-, a gyengéd szeretetnek csak gyökerei; milyen lesz ezek
virága és színe és élete?
idő
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A természet folyton játszik a szellemi élet és a hit analogiáival, s amely utalásait a szellemi életre ellessük tőle, azok
kellemes s megnyugtató megvilágításba helyezik azt, amit
megértünk bennük. Elnézném órahosszat az ablakból az őszi
vidéket, a sárguló, a vöröslő színeket, a hulló leveleket, a hideg
őszi esőt, a távolabbi hegyek ködös, elmosott, sötétlő alakjait.
S nem borzadok, jóllehet az elhalás és a halál képe, sőt ellenkezőleg édes, élvezetes, mélyen érzett örömben úszik lelkem.
Nov. 15. Őszkor a természet életsugara halványpirosra
festi a növényzet leveleit, mint a leáldozó nap a nyugati láthatárt. Szívem legmélyebb érzelméből szeretnék írni valamit
a szentekről. Néha érzem, mily áthatott lehet az ő lelkük a túlvilági valóságoktól, mily szabad, mily fönséges, mily elszánt.
Én tiszta akarok letini gondolataim<ban) és érzelmeimben; arra indít az alba, arra a corporale, arra némely átszellemült, tiszta, angyali tekintet ; s a testre is kiárasztanám a
szellem szépségét és ragyogását.
A Duna másik partján robog a vonat ; hosszú, fehér füstfelleget vonszol maga után, mely lassan oszladozik és eltűnik,
a kéményből gomolyogva tódul ki, azután elszéled, míg végre
mint átlátszó fátyol szétfoszlad: szétszedik szálait a szellők -olyan az emberi indulat és érzelem : hiába csitítod, midőn
előtör; várj, majd eloszlik, mint a sóhaj.

Dec. 8. l. Kérem, hogy az ifjak szellemét éltessem és az
életben a hitet alkalmas intézmények fölállítása által ébreszszem.
2. Élek a hitből. A hit életfrissé tesz, lelkessé fortyanások
nélkül, emelkedetté, érdeklődővé, méltányossá, kivetköztet a
tepsi lemondásból, kiemel az önszeretet nyálkás csigaházából ; a hit elszánttá tesz, nem nézi, mit kellene másnak tenni,
hanem maga lép hatalommal a küzdtérre, sporzik a fövény.
A hit nem hagyja lehangoltatui magát, ismeri, hogy együgyű
nek tartják, pedig szíve édenkert, s ereje a csillagokat mozgatja ; de elnézi mások oktalanságát, mint az esztelenek hóbortjait. A hit keres módot, hogy férkőzzék az elhagyott szivekbe, hol előbb temploma állt, és az egyedüli fényt, leborítva
az éretlen kor vékája alá, a hit képezte. Nem érinti mások hidege és tétlensége, legföljebb azt látja, hogy hiányzik bennük
azon erő, mely szívét lükteti, mint látja az aranyos hajnal,
hogy az éj fénytelen, és a bíboros ajakkal kifeslő rózsa, hogy
a szikla élettelen ; nincs benne sem bíbor, sem szirom, sem
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illat, sem mosoly. A hit mint pajzsos sziklafal nem sérzik
(sic !) ostrom és gúny által, nem veszi föl a megszóló szót, lepattan róla ártalmatlanul, mint a nyíl a kőfalról, s hever a fal
előtt; a fal bizony nem bánja. A hitnek nehézségei nincsenek,
csak egyenesen néz az ég felé; megfürdik reggel az isteni világosság hajnalában ; feje fölött kél a bárány világossága, és az
Üdvözítő vérének kelyhe. Ö, mily túlvilági hajnalt fest az
minden nap reggelére l A hit körülnéz és Jézus szívéből szedi
elhatározását; azt mondja: ezt teszed, mert Isten akarja ; az
emberi körülfekvő akaratok mint szalmaszálak, mit akarnának az üdv sisakja és a hit páncéla ellen ! A hitnek első ihletője Isten, s emberi gyarlóságon föl nem akad, szeme tiszta
ragyogású, s mintha érzéketlen volna a földi viszontagságok
iránt, úgy világít le rájuk, mint a nap az óriás, széles égboltról ; midőn mérhetlen a pálya s az égre van írva, megállhat-e
az ember sóhajánál, émelygésénél, nedvzavarodásánál?
:1. A meditációt jól akarom végezni, és törekvésemet mint
az acélt folyton izmosítani, hogy legyen mindenütt ahol föllép, oly suj tó és éles, oly metsző és átható, mint a damaszkuszi
kard!
·1. A Boldogságos szent Szűz megközelíthetlen báj(ba) és
fönséges egyszerűségbe öltözködött; lelkében az áhitat csoditiatos aranyos levegője és rózsás illata ; oly erős minden erőltetés
nélkül, lába az érzékiség tengerén halad elmerülés nélkül :
amikép lesz ez, mert férfiút nem ismerek?» Szíve gyönyörű
szentély, nesztelenül és zavartalanul világít a hit és az erény
sérthetetlen és igénytelen, de annál bájosabb, annál ragyogóbb világa. A csendes Názáret rejti hite fönségét; ki tudja,
hogy ez az Isten anyja, ki érzi, hogy az? Ö ragyogó, ó bűbájos,
ó szende és méla, ó mosolygó kert az Isten csodáiból alkotva !
Mert csodák is képesek mosolyt terjeszteni magukra ; ez lepJük, mert az Isten játéka és az ember alázata. A természet remeklése is mosolyog sokszor jóllehet mélységes tavakból, milliú élő, lihegő fá(ból) s növényből, ragyogó égboltból, aranyos
derült légből, óriási hegyekből rakja össze a táj t, s mégis mosolyog. Gigászak emelik a hegyeket, s a föld oszlopai nyöcnek
"- tavak terhe alatt, beláthatlan bölcseség élteti a végtelen sejleket, színezi a lombot, zörög a targalyban, zeng a habok s a
lég zsongásában.
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1886
Febr. 25. Jézus az Oltáriszentségben régi szerelmem legédesebb tárgya. Ma láttam őt a hófehér ostya alatt oly kicsinynek, oly megtörtnek. Lám, mennyire szerethetett, aki érted
ilyen kicsiny, ilyen összeszorított, ilyen megsemmisült lett.
Ha te ilyen leszesz, akkor te is szeretsz. Lám mi a szeretet
eszköze : a szenvedés a megtörődés. s viszont, ha szeretsz,
akkor ilyen leszesz. Mert a szeretet szenvedésre tör. Miért?
Azért, mert a szenvedés a szeretet könnye, s megenyhíti.
A szentek tanulás közben is szorosan Istennel egyesültek.
Szoptak mindig az isteni bölcseség emlőin. Istent látták
mindenben. S e mély tekintet megvilágosította a dolgok
természetét !.
Febr. 27. A klerikusokon nem veszek észre javulást.
Nincs meg a szívben a rugó, mely hajtaná. Tudja fene, hogy
miféle gyúrmányok l Nem veszek észre lendületet, lelkesülést.
Magamra e tekintetben emlékszem ; mennyire hálás lettem
volna az iránt, ki engem úgy fogna föl, mint én néhányat itt
és most l Vagy talán nem markolok eléggé szívükbe? De ha
nincs érdeklődés és szent vesd-el-magad, mit csináljak én
ott l Vagy nem mutatják, tán nem tudják mutatni; mert hisz
az akarat bukfenceiből nem lehet kiható ítéletet hozni l
No de ismétlem, az a hév, az a lelkes, epedő, pihegő, dobogó
·
kebel hol van?
Ápr. l. Ma megnyílt szivem, midőn a Táthnak szánt
prédikációt írtam. Éreztem, hogy a bánat fájdalma egy
csendes, békéltető, lassan a lélekre boruló fáj dalom, ellenkezik
az érzéki fájdalommal, mely rohamos, erőszakos, kínzó.
A lélek a bánat fájdalmában derült s mégis könnyez, mint a
virág, melyen a harmatcsepp reng. Nem bírom leirni azon
bánatos, mély érzelmet, mely lelkemet elfogja; nyugalmas is,
s mégis átható; békés, mégis erőteljes; csendes, s mégis
39

mintha fölébresztene minden képző s alakító erőt"; mintha
életet lehelne oda, ahol az előbb érzéketlenül lappangott.
1findenesetre mély érzelem, mely megrezzenti az életet az
egész szív- s az egész lélekben. Épen azért fogékonyabb,
elevenebb, kifejezőbb ily állapotban a lélek; érzelmei alá a
természetben és az életben miadenütt termékeny talajt talál,
melyből a gondolat és gerjedelem virágait neveli. Ez az élet;
csak ami mélyen belülről j ön, az érdemli meg ezt a nevet.
(), ha tudnám lelkemet megolvasztani, élőbbé, termelőbbé,
rügyezőbbé tenni. Ezt szeretném. Pedig mcssze vagyok tőle.
:'\Tem bírok kifejezést adni annak, aminek keresek. Sok lélek
jégtükör, nem víztükör; tükröztet mindkettő, de benyomást
magára egyformán nem enged ; a víztükör mindent kitölt, s
mindent fölfogad s tarka játékban emelgetik hullámai,
karikái, fodrai azt is, mit habjai elnyeltek A másik csak visszataszít vagy magára fagY.aszt, siklik s elsiklik róla gyorsan
minden.
Ápr. 5. A nép az élet százféle bajai által van nyomva,
melyek mivel a jelen óra égető szükségével lépnek föl, lefogják minden gondolatukat és érzelmüket. Ezek mind praktikusak, mind azt nézik ki, hogy mi fogni, markoini (való)
van a dolgon, a munkán, a pörön, az adás-vevésen ; mind
közvetlenek, amily közvetlen a betevő falat ; mind találók,
mind érdekesek, mert az életből nyúltak ki, s oda nyúlnak
vissza. Aki oly praktikus, közvetlen gondolat- és érzelemkörbe
valami irányzó gondolatot akar állítani, jól találja el a környezet által szabott föltételeket. Legyen az erőteljes, velős,
közvetlen, az élet szükségére irányult. Ami nem ilyen, az
célját veszti. Azt az ember sallangnak, papolásnak, értelmetlen
szószaporítás- és habaréknak nézi. Akkor nem lesz üres a
gondolat és a szó, ha az élet gondjainak és közvetlen zaklatásainak ellenében tudja a hit ellenerejét és hatalmát kifejteni.
A művészet mindig abban fog állnj, hogy valaki a hallgató
szívében a hitet oly reális gondolattá, oly mozgató indokká,
oly eleven érzelemmé varázsolja, milyen a többi gondolat,
mely ott tért talál ; ha olyannak tünteti föl, hogy az ide szól,
mostanra, a jelen szükségre.
A népben megvan a hit ; meg kell rezzenteni a hit erejét s
fölébreszteni azt azon gondolatban, mely itt és most a bűn
ellen vagy a csüggedés ellen győzelmesen megáll. De a hitnPk
különféle fokai, mintegy magaslatai vannak. EI kell találni
azt, melyen a nép áll. A nép a kereszténységből legjobban

40

érti a keresztfát, Krisztust, akiben a hit minden fölfogása a
nép eszéhez mérten, élő kifejezést talált. Krisztus élet, példái
a keresztény dogmák megtestesülése. Azért adott testet,
mert tudta, hogy a szellemhez, ha elszigetelten áll, nehéz
emelkedni. Szent Pál csak Krisztust hirdeti. úgy látszik,
hogy mindeli gondolat Krisztusról közvetlen.
Azután pedig meggyőződünk, hogy az életben a legközvetlenebb és bevilágítöbb indok ez : Isten parancsolja,
Isten tiltja. A filozófok valóban kiszáradt pókok ; de azután
minden, ami egyszerű, ami az életből való, ami ott termett az
ő mezejükön, csakhogy mi oltjuk be; az mind alkalmas és
találó. Azért van bennem mindig az oly vágy, hogy a hit bennem és szavamban erős, velős és zúzó hatalommal találjon kifejezésre. Mindig oly merengő álmélkodással s szinte meghatottsággal nézem a hegyeknek fölfelé sikló hajót; ami meghat,
az a hajó ereje, mely a hullámokat élesen és erősen szeli. De
eddig nagy hiányt érzek úgy a gondolat metsző élét, mint a
szó csattanós és bő és eleven és folyékony egymásutánját
illetőleg. Reménylem, hogy ez még megjön; mert különben
nem tudnám okát érzékem ez irányban való tetemes kifejlettségének.
erdőben .sétál tam ; a legszebb s legelevenebb
oly jótevően szólt lelkemhez az a duzzadó,
millió alakulásban illatozó élet. úgy látszott e gazdag élet
által keltett sejtelmek és érzelemdagadás közben, mintha
erőtlen s energiátlan lennék, s nem volna bennem az, amit a
fák, cserjék és füvek szapora, egymásnak nyomában kelő
élete folyton hangoztat: fejtse ki minden lény egyedi természetében rejlő életét, hl=ljtson, alakítson; önmagát ismétli
minden levélkeben, minden rostjában ; ne akarjon a mellette
termő karcsú vagy alacsony, pajzsos vagy kardos, csipkézett
vagy éles levelekre figyelni. Van neki is virága, neki is illata.
Föltettem magamban, hogy a szembeszökő, a városok járdáin nem, de az erdő élettől illatos fuvalmában föltűnő léhaságat leküzdöm.
Mintha lombbá változnék az élet hulláma, taréjos hegyvölgyön elsíkló árama.

Máj. 25. Az

lomb-bőségben;

Máj. 30. Ma tudnék szónokolni, szívet lágyítani, forró
lávabeszéddel melegíteni főt és szűt. Az iskolában azt mondanám : Két forrásunk van : az Oltáriszentség és a tudomány ~
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Azután sürget a szeretet, hogy lelkükbe öntsem azt, amit
semmi könyvben nem találni : a buzgóságot. Ha egyszer
elszélednek, hiába keresem. Ó, pedig attól függ az élet termékenysége l ó dolgozz ; mert egyszer virul az élet tavasza l
Júl. 10. Mi az igazi boldogság? Valami szívet töltő ...
tehát benső. S mi töltheti a szívet? Érz~m jól : lelkesülésünk,
hitünk, reményünk kidomborodó, bőven s élesen kifejezett
eszméje, mely él szívünkben. Semmit sem várni, kolerátó!
nem félni, semmi által sem zavartatni s a benső élettelj által
mozgatva hatni és alkotni. Csak a benső életnek van termelöereje ; ha szórakozom, érzem, hogy ürülök ; hogy vész az
eredeti fölfogás és gondolat. Az örök igazságokba merülve,
teljességükben részt vesznek gondolataim, támadnak ötleteim, szándéklataim, terveim; érzem a szükség kiterjesztett
száz kezét; mind akar, mind kér, mind sürget.
Júl. 10. Luk. első fejezete két, Istennel telt léleknek gyönyörű képét tárja elénk : Szűz Mária, Szent Erzsébet. Aki az
egyszerű, tiszta, alázatos, okos, szilárd, megfontoló, harmattiszta, rózsás, Iiliomos, szerelmcs lelkű Szűz Máriának minden báját, mely ez első fejezetből sugárzik, összefoglalná,
a legkedvesebb képet nyujtana, egy ragyogó lélek képét.
Csak ide térj vissza s fontold meg újra.
Jézus születése a megsemmisülés állapotába mélyeszt.
Mellemre kulcsolom görcsösen kezeimet, s forró, mély, erő
teljes fohásszal mondom: Jézus született. Ó, mit kell érezni,
aki átérzi, hogy Isten született szegényen, szenvedés<ben) és
alázatban. Volna csak a szív hevétől izzó képzeletem, volna
csak színes, pompás nyelvem, tükrözödnék csak rajta vissza
minden szín, minden kép, minden izzó, hevülő érzelem, mikor
erről beszélek. De hiszen minden titok ilyen ; tűz kell hozzá,
élet, szépség, bensőség, ragyogás l
Szolgálni akarok másnak (Szent József a Szúznek); és
zsebredugni alkalomadtán a sértést vagy méltatlan támadást.
Lehetetlen másokat erényekben nevelni, ha azokat a nevelő
nem gyakorolja. Mert a gyakQrlat élettel jár, ez pedig érzékkel. Alázatosnak lenni, akkor aztán könnyű mondani : igy
tedd, erre figyelj, ezt gyakorold.
Szűz Mária lelkesült, elragadott Szűz. Olvasd csak a
Magnificatot, megtudod, hogy mit jelent gratia plena ; és
Zakariás énekét, megtudod hogy mit jelent Szeptlélekkel
telve. Mily duzzadó érzelemár, mily Isten-gondolat és szeretet,
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mily teltség l mi ehhez képest ami lapos, üres, színtelen érzelmünk vagy gondolatunk l
Júl. 12. Jézus ügyének szentelni minden erőimet: ez
tiszta, világosan fölfogott célom. Ezért leszek jezsuita, ha
Jézusnak úgy tetszik. Addig úgy dolgozam és résztveszek
mindenben, mint az idegen, aki tudja, hogy holnap elutazik ;
még mindent megjár, fölmegy erre a lejtőre, benéz abba a
házba, szorít kezet barátságosan mindenkivel. Ez a gondolat,
hogy talán ez az utolsó év, buzdítson.
Ez a férfiás szellem, melyet a tribus binariis nevű elmélkedésből szedtem : nyugodt, benső egyensúlyban, melyen a
külvilág legyinteni sem képes, érzelgő lágyság nélkül, az
emberek elismerését, ítéletét, tetszését s annak hiányát nem
érezve, dolgos, s a nagy célok öntudatában önmagából verbuválva munkakedvet és nyugodt, biztos, körültekintő ítéletet az iránt, hogy mit kell s hogyan kell tenni; (a gyerekes
szégyenlősség kereket old, nézi távolról, hogy ott megszünt
országa) ; egyszerű, határozott, meg nem ijedő s nem érzékenykedő magaviselete az embereket nem tekinti, mert az
erényt Istenért teszi. Szereti ezen szempontból a megaláztatást, a gúnyt, s nem ámul el rajta. Minden áron-módon
kerülöm én ez utolsót, azt érzem, s azért van annyi bajom;
főleg a lehangoltság, kedvetlenség s sok apró megháborodás
abból bugyog.
Júl. 13. Ö Jézusom l Te annyit tettél értem; kell nekem
is tennem, fáradnom, küzdenem, szenvednem érted. Ha mindennap egy ostorcsapás hullna hátamra, egy a te ostoroztatásod gyötrelméből - mint érezném át, hogy szeretnem,
hogy lángolnom kell érted. Fogadd bőjtömet és a csütörtöki
adorádót, s add kérlek, hogy érezzem, mily sokat jelent az a
szent, csodálatos óra az Oltáriszentség előtt . . . késő este l
A szent kereszt láttára mindannyiszor földre szeg7.em
szemeimet jeléül a fölfoghatlan mély titoknak.
A bűnt bánom, törlesztem, másokban pusztítom és
szívesen akarok szenvedni is, megaláztatni is, hogy Jézushoz
hasonló legyek.
Csak a mély, gyakori elmélkedés, ima és olvasás képes
r11inket a kereszt(hez) s a szenvedő Jézushoz illő gondolatokra hozni.
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Júl. 14. Gyóntam ma is és az Úr békét adott. A menny<>rszág mindent ér : bajt, kint, megtagadást, törekvést.
Mindent oda érte. Nagy szabadsággal akarok járni-kelni,
örülvén, hogy közeledik, s élvezvén az elszórt jót és szépet,
melynek nyomán az Isten minket magához vezet. Tehát jó
kedvvel mindenben s mindenkivel, de okosan és tartózkodva is.
Tanulni nyakra-főre a korunkban elkelő tudományokat.
Hadd nyíljék most föl szívem, lelkem huszonnyolcadik
évében. Amen.

Szept. 17. Lelkem kifeslik ragyogó színekben, mint az
georginák fodrozott virága. O, ha meghalhatnék Krisztusért l O, ha lelkem minden érzete· mélyen belefúródnék, ezer
gyökeret bocsátana Jézus szívébe, mint a repkény a falon.
·O, ha szívna, szívna tiszta, hősi szellemet belőle, mint azok a
vörös fenyők Almás fölött a néma, patakmosta völgyben; s ha
minden érzelme illatoznék, mint azok lombja, és tűkoszorús
ágai s keresztjei. Minden fenyő keresztben végződik, onnan
szabadul föl illata ; midőn feljebb nő, új keresztet hajt s
csupa keresztezkedő keresztből épül föl az az örökzöld, a
télben is zöldelő, mintegy halhatatlan fa. Lelkem is úgy nő :
érzem azt édesen. Azért vonz oly ellenállhatatlanul a hatalmas
s mégis oly gyengéden mélázó fenyő.
Szép ez a 17. napja szeptembernek, talán olyan volt
sok száz és tíz év előtt Alvernia körül. Van napsugár, van
lomb, van illat ; de van hűs lehellet is. Nincs az a melengető
reggeli lég, mely a virágzás és az ezerszerű élet takarója.
O emberi szív, te is érzesz s virágzol; de van-e annyi meleged,
mint volt ifjúságod hevében? Bár adtad volna át Istenednek.
őszi

Szept. 25. Mélységes jelentése van a keresztképnek,
ml'lyet a hívő nép rétjei s szántóföldjei közé ékel. Ha letérdel kövére az ember, mintegy visszhangban hallja Jézus
szívéről a kapáló, szántó nép nyögését, panaszát, fohászát,
reményeit, félelmét, szenvedését, örömét. Oly ékesszólóan
folyik mindez össze a keresztben, s az alatta térdelő a kereszt
jelentéséhen találja föl, ami szívének jól esik. Elgondolja,
mrnnvi szoronQó, mrnnYi h:'tnrtto!'. mPnnvi ártatlanul szenvedő lélekbe sugárzott be már ez a kereszt itt ; mennyiszer
tűzött a fölfeszített lábaihoz mezei virágot az, aki itt dolgozott, vagy erre tért útjában; tán gyermek volt, s romlatlan
szíve súgta neki : tűzd oda Jézusod sebél)ez e virágot; sokat
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tett ő érted, mutasd, hogy szereted; tán ifjú, tán hajadon
volt ; ó, hogy virágoznék szívük egyszerű és szerény és tiszta
kellemben ; tán kapás volt érdes, ráncos kézzel, tán munkásasszony volt törődéssel, tán egy vén anyóka, kinek szeme
egyre a földre szegződik, s hajtott nyakán nehezebb lesz
egyre feje.
Okt. 17. Tegnap estefelé a kertben járkáltam; söLCLszürke felhőket kergetett a szél ; egyes apró cseppeket söpört
arcomba. Körülöttem a csendes s mégis életteljes természet.
Szomorú voltam, pedig nem tudtam, hogy miért. Azután
szemern az őszi növényzeten akadt fönn. Most is hajt, most is
lombosodik, most is kényszerít magának alakot, formákat ...
s mennyit l Minden fa fölemeli sötétzöld lombját, dacol
. széllel, faggyal, esővel. Él, él, nem enged. úgy akarnék én
lelkileg élni, külvilággal nem törődve, egy életteljes gondolattal eltelni, s annak töröl növő, természetes, közelfekvő,
szemhez szóló s mégis mélyen az élet forrásából kiindult
kifejezést adni. M1nt ez a fa, mely a kivágott vén törzs oldalához forrva erősen fejlődik, mint ez a bojtorján, az a gyökönke.
Telve légy egészen : nagylelkű Isten és ember iránt. Az erény
a legnagyobb teljesség, duzzadó, dudorodó, kifelé alakuló élet!
Okt. 24. A szentgyörgyi temetőtől elvezető dűlőn sétáltam; a földeken már kihujt n téli vetés, itt-ott m:'lr tavaszi
zöldben pompázott, máshol meg még nagyon is aprócska volt ;
úgy látszott, nem találta bele magát a gyengédtelen, szeles
világba. A szürke, vörhenyes, zöldes, rozsdás, szóval minden
színben játszó lapátkák izegtek-mozogtak a szellőben, fáztak
szegénykék, mint az imént született gyermek. Majd a napsugár önt s olvaszt beléjük erőt és színt.
Ott pedig kiránduló társasággal találkoztam. Hisz vasárnap délután volt. Három kutya fölkereste a földekre kihurcolkodott szemétdombot. A barátság sérthetetlennek látszott.
A nagy, fekete kuvasz, mely már ballagás közben is viselte a
hegemóniat, a «restaurációba» érve, nemsokára kikapar nagy
csontot, lefekszik s alapos megdolgozásához fog. A másik
kettő most kezdte csak érezni, hogy vannak privát dolgok is,
s két hátsó lábaikra leülepedvén, tisztes távolból nézték az
operációt. Igy vannak kirándulások, partik a vasárnapos
közönségben. Kivándorolnak valami korcsmába, s azután
privát nézeteik óvásának dühében összemarakodnak.
A másik kutyaparti reggeli órákban szövődik s bonyolódik le. Midőn ugyanis a vasárnapi tűzoltó, bajtársait fényes
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pályájuk ideáival szaturálandó, trombitaszóval harsogtatja
körül a Szent Tamás meredélyeit, valamennyi szomszédos
kutya csatlakozik kíséretéhez, mely azután vágtatva iramodik az olasz hegyi faluk nyaktörő közelekedési utait föltüntető tamáshegyi kapaszkodókon.
.
Azután a temetőbe mentein. Itt-ott a vasárnapi csendben térdeltek a sírhantokon azok,. akiknek egy darabjok
testükből vagy lelkük fele porlad a porondban. En is imádkoztam. Azután néztem a megfakult, az elrongyolt szalagokat, az összekuszált, megtépett, elázott, sallangokban lelógó
papiroskoszorúkat, melyeket az emberi emlékezés a keresztre aggat. Egy mulandó, romladozó emlék nevetségessé
teszi a hűnek látszani akaró emlékezetet. Ki állít füstoszlopot
kedvese emlékeül?
·
Okt. 27. A szentek ~rdemei mint áldástelt felhő az egyház felett : hull belőle eső mindenkire. Mint a ragyogó nap,
besugároznak mindent. A búzának köszöni a konkoly, hogy
ki nem tépik ; a sienteknek köszönik sokszor a gonoszok,
hogy élnek.
Mélyen a tenger titkos völgyeiben rakódik bizarr bokorrá
a koráll; senkitől meg nem figyelve, csendesen, zajtalanul
nő a kagylóban a gyöngy, azután kihalásszák, mások köszörülik, mások aranyba foglalják, remek áldozati kelyheken,
ragyogó szentségtartókon törik meg a gyertyafény s az epedő
szem ájtatos sugarát. Ó, ki tudja - szalmakunyhókban,
emberi keservben sajtolóctik a szenvedő szemekből a könny,
kristálytiszta vizében eltéved, elmereng a mélázó tekintet,
azután lepereg a halvány, kiaszott arcon, J.armatos útját
írva le, s eltűnik . . . De ez a könny Krisztusért fakadva,
tiszta gyöngy; angyalok fogják föl és föltűzik a léleknek szánt
mennyei koronába. Ó, ki tudja - sorvasztó fájdalmak közt,
az izzó napsugár alatt vagy a lelki küzdelmek hevében,
az afrikai missziókban, a szántó eke és pengő kasza mellett
olvad le a homlokról a verejték, érdes kéz, poros, fakult
ruha fogja föl ... De ez a verejték a hitben tüzes, véres,
szereletet gyujtó koráll, mely e földön rejtve van, de majd
az ég fölszínére kerül s fölragyog rajta is az örök dicsőség l
Az őszi nap pirosra festi a fák leveleit, majd élénken,
majd halványan, majd élesen, majd sötéten, meleg színnel
s hideggel is ... Lám, mennyit dolgozik nemcsak az ifjú tavasz
menyegzős ruháján, hanem a haldokló ősz szemfödőjén is.
Az őszi napsugár melegen süt a tájon, de a pirosló
vagy sárguló lomb nem fejlik már, csak melegszik, dédelgeti
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szűnő életét : az öröm, a lelkesülés késő életünkben nem fejleszti a szívet, melengeti kissé, de nem indítja meg a dermedt f>letet l

No''· 15. Mindig könyörületesen, főleg az emberek tudatlan gonoszsága és gyöngesége iránt ! Ha nem az egyéni benyomás szűk karikájába szorítom lelkemet, mindig nagylelkű
leszek. A kislelkű szűk egyéni fölfogás deszkafalas ketrecében dühöng, rugdalódzik.
De ne hadd azért soha lelkesülésedet leoltani. Lelkesülésed a villanytelep ; ha szikrája nem is gyuj t, hát nem viilám marad azért mégis? l A rossz siker, vagy bármi más,
külső, rnellékes.
Dee. 24. Ó, édes szent bensőség, lelkem paradicsoma,
illattal . telt mező, kifeslő piros rózsa, romokon kúszó repkény, sötétzöld lombon ragyogó narancs, mennyire szeretlek.
Hogy boldogítsz, midőn Jézussal összekötsz ; hogy törsz
magadnak utat lelkemben ! Először egyszerű lánggal égsz :
azután emelkedik hőd, s dől a szívből szín szín után, egyik
a másikból ömlik mint Itália nyugati tengere fölött az egymásból olvadó szín ! Krisztus Szíve szívet hozott a szegénységbe, a szenvedésbe, az alázatba. Szív. nélkül ezek tűrhet
len állapotok. Csak ahol ez a szent Szív él, ott boldogító
a szegénység, a szenvedés, az alázat is. S mit mondok, ott
csakis ez boldogít. Szeretlek, szeretlek, lelkem lelke : akarok
ezentúl : l. a meditációt pontosan megtartani, 2. önmegtagadást gyakran gyakorolni - főleg azt, mely az emberek
részéről akad elém, 3. az embereket hőn szeretni; a szegény,
zsíros, piszkos, gubancos embereket is, 4. a lelkiolvasmány.
Ú, akkor az örök szép való költészet fogja lelkemet hevíteni ;
melynek lángja most is ég ... csak tudnék szavakat hozzá l
Ó gyönyörű kis világ, Lelkem édenkel t je,

Hol nyilik mczci virág, Szüzi tiszta kelyhe.
Eo! csattog a csalogány, Jézus szerclméről,
Hol a pompás szivárvány, Színt hint a kék
Rózsák közt járl föl-alá, Szerelmetes lelkem,
Illatuk vignsztalá, árnyakban megpihen.

~gről.
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1887
Jan. 11. Dec. 31-től jan. 7-ig Márianosztrán voltam
az én édes testvéreimmeL Azóta folyton édes örömben élek,
szívem Jézusért halni-élni vágyik. 1\iindig csak csitítom, csak
mondom : édes lelkem, lám, hisz folyton sietünk, folyton
közeledünk Jézushoz. Mindent érte te~zünk. A szenvedés is
édes. Mint a növénynek törzsét fölhasítja a hajtás, melyből
virág feslik, de a hasítás nem fáj : úgy a szenvedés fölhasítja
a lelket, s feslik belőle remek erényvirág, de nem fáj, sől
édes, kedves. Nem történhetik semmi, ami fájna, hisz Krisztus
kezéből jő, s érte, hozzá tör.
Jan. 18. Szeretem Jézust; lelkem mint tiszta, szentelt
forrás, csörgedezik s azt suttogja: Szeretem; párája eleven
s termékenyítő, ha lelkemen átvonul, lelkesít. Mindig lelkesen, - s mindig szenvedve; jaj be szép a piros rózsa, a vérpiros; ha a lelkesülés, a győzelem fehér hamva lehelődik rá,
akkor halványabb lesz, nem sötétül, nem ijeszt. Jézus drága
vércsöppjeit, amint a Getszemani-kertben legördültek, angyalok szedték föl, mit csináltak velük? csillagokat gyujtottak
belőlük az égen ; a földön pedig helyükön szép virágok nyíltak, azok a szenvedő virágok. Virág s csillag egyesült s lett
belőlük virágzó, ragyogó lélek. Szent Katalin, Szent Teréz,
Szent Limai Rózsa l
l\lárc. 2. Szinte csodálDm, hogy minden áldozásom új
föléledés. Oly édes és tüzes, oly kedves, szerelmes, oly mély
és erős, oly gyengéd és átható, oly bensőséges és késztető,
oly felforrasztó és oly nyugodt, oly kemény és oly kellemes,
oly bájos és oly követelő, o!y engedékeny és engesztelhetlen.
Azt suttogta ma : légy buzgó és tüzes főleg az ifjak iránt.
Ne engedj, ne csüggedj. Lám, nem hagylak el. 6, ne hagyj el.
Lelkem olvadt ezüst, szívem mennyei tűz. Ügy jött le ma
Jézus, hogy láttam őt fenn a csillagok felett, ahol sötétség
van ; onnan vette útját, leszállt a mindenség régió;ba ; mind
üdvözölte őt mint átvonuló királyt, végre a föld körébe jött,
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s nézett végig rajta s ím hozzám lejött. Mennyi szívet látott,
mennyi tüzes üszköt, mennyi szivárványos ragyogó égboltot,
s mégis hozzám jött l
Ápr. 2. Mennyire kell ápolnunk magunkban az egyházi
szellemet, az a gyengéd érzéket minden iránt ! Hisz az érzék
az élettel, a gyengédség a szeretettel jár. Bír-e érzékkel
az egyház iránt a liberális újságíró? Tartja-e Szent Ignác
reguláit ad sentiendum cum ecclesia. Semmit sem tanulhatok
tőle. De engem nem visz a jégre l Az ő felfogása a nagylelkű
heroizmusról, melyet a hitét bevall ó mutat, nevetséges; nem
méltányolhatja. Szaturálva van feje a kor legfelületesebb
eszméivel, eszerint választja ki az anyagot, eszerint ítél,
eszerint megvilágít. Folyton azzal traktál ; az olvasó benne
él, a csapodár, ledér, frivol gondolatok, elbeszélések, események közt. Érdeklődése mindig csak ez irányban srófoltatik
fel. Az a világ - ő arról akar tudni, mit tesz, mint él ; de
nem hogy megtérítse. Nem, hiszen látja, hogy az egyházra
azok semmit sem adnak, hogy parancsait megvetik. Ő az
egyházat köznapi olvasmányaiban csak mint tehetetlent
ismeri. Azért nincs bizalma, nincs öntudata hatalmáról. De
mi a Krisztus szelleme? Csak ez? Nemde a leghőbb szeretet;
az önmegvetés ; a buzgóság? Nem ütközik-e meg folyton
azon a bitangoló szemtelenségen? És a világ élvezeteinek pora
nem lepi-e lelkét? Nem hajlik-e folyton oda? Élénk, szoros
összeköttetés az egyházzal, érzelmei-, gondolatai-, kenetessége-, bensőségével - ez kell a pap ba; különben massa iners.
Jobban hisznek ~z ellennek, mint a katholikus lapnak, s
mély benyomást tesz rájuk, amit azok írnak.
Apr. 2. Jövök P. Tomcsányi elmélkedésérőL Elvek, azok
a túlsok, metafizikus elvek ! Jaj, ha kinőnék magukat bennünk életté, vérré, erővé. Hogy fölhasítanák lelkünket Jegislegmélyéig, hogy csak úgy pezsegne és sarjadna belőlünk az
erő l Mikor rsak ez úton lehet rlőremenni. Anélkül rendetlenség, féktelenség, szemtelenség, zűrzavar. Az ész racionalizmussá lázad, a szabadság liberalizmussá; az Isten az örök
elv; a dulakodó zűrzavarból, a harcok füstgomolyaiból fölvillan az örök ((elv>>, a Deus, Szent Mihály zászlója : Quis ut
Deus? Csupa tévtan, de Isten az elv. Csupa ledér, frivol
könnyelműség, (<lsten» a fenéksúly ; az a teremtő l Mily elv?
Minden ízed, minden parányod, minden mozdulatod : nunden Istené. lsten bírás, jog, kényszer, hatalom 1 Minden l
Ime e gondolat gyökerén sarjad az a sok lánglélek, kik Istenért
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. élnek ; ebből mint tüzszivárvány ragyog az ((Omnia ad
majorem Dei gloriam». O, hogy égeti velőmet, mintha csak
izzó görög tűz olvadott le volna rá. S hogy szeretném magamban s másokban világrendítő hatalommá tenni l Isten Domin us; igazságai - dominans, regens; fölénye - vele
szemben közhódolat : ész, tudomány, inűvészet, kormány,
politika, intézmények. O, suhanc, rongyos, kiéhezett, megevesedett racionalizmus l O, aposztazia Istentől hitben, észben,
életben l O, borzasztó örvények, mily titáni karok fognak ismét
kitölteni l O, fönséges isteni, emberi harmónia l O mű, melyet Krisztus létesített a földön, leomolva, romban, disztelenül, ki fog fölemelni? Elv, elv l Mivel zúzhatnők és máilaszthatnők össze ezt a nemtelen, nyomorult korcsszülöttet, a
racionalizmust? Ime ez elvveli Hatolj át ezen l Ne engedj l
vérig l Minden Istené. O, mily méltóság és bensőség és teljesség tölti el majd lelkedet l
Mire jó a filozófia? Elveket kutat, azokra utal: csak azt l
Könnyű portéka az ész elvek nélkül, Velence sárra építve,
cövek, cölöp, karók nélküli
l\Iáj. 28. Pünkösd van ; nem piros, de izzó és fönséges.
A Szentlélek valóban lejött ; szélzúgás, tűz, csodás nyelvek,
ezek jelei. A Szentlélek uralkodik, nincs vele ellenlétben
semmi, sem tudomány, sem művészet, sem ügyesség, sem
ipar, sem civilizáció ; sőt tökéletes összhang. Hisz mindez
az ő műve. De hogy önthetj Ki lelkét az ily fenséges művész
«minden testre?» O, csodálatos irgalma Istennek l Mulatja,
hogy a természet minrien remeklése fölött közvetlenül elvezeti magához a lelkeket, hogy a természet csak szőnyeg,
mely oltárát díszíti. Szent és hatalmas székfoglalója a Szent ·
léleknek a pünkösd ünnepe ; amennyivel nagyobb e Lélek
saját műveinél, annál többre kell becsülni ezt a tüzet, ezt
a fényt, ezt a színt, értem a kegyelmet, a természet színeinél, ezt az életet a természet virágzásánál, ezt az erőt a természet erőinéL Mindezek imádják.
Máj. 30. Szent Péter beszéde pünkösd napJan a mély
és a közvetlen.praktikus kívánalmak szónoklata.
S az eredmény? Nem azt mondták, hogy szép volt, hanem :
mit cselekedjünk? Tartsatok penitenciát ... és elveszitek a
Szentlelket. Mennyire hangozlatja : teljes/: bizonyosséggal
tudja meg tehát Izrael egész háza stb ... Csupa praktikus
eredmény, s az élet, mely a Szentlélek folyamának mentében
meggyőződés
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fölvirágzott, mily csodás és iránytadó. O, csókolj meg engem
Jézus: a Szentlélek a te csókod !

Aug. 19. Szeretnék úgy írni, amint érzek. Vastollal sziklalapra; oly erővel, oly mély vonással. Mit? hogy a bűn
utálata, undora, förtelmes pártütő gyalázatossága, vért
lázító és minden tehetségünket megdermesztő alávalósága
oly szúrósan mint a tűz, s oly élesen mint a villám lebeg
lelkem előtt. Erre valók az exerciciumok: kipréselni az alvó,
fonnyadó lélekből azt az életerőt, melyet Isten adott természetes érzületébe, markos öntudatra hozni benne mindazt
a köteimet és tartozást, mellyel Istenhez fűződünk láncos
kötelékkel, melyet bármely életvihar sem tép el. Ez ~z.
a férfias, nem, az isteni elszántság, mely a mély belátás és
kegyetlen önmeggyőződés kötelén húzódik s tekerődzik a
lélek köré, s mintegy sodronytekereset képez, melyen a bűn
től való irtózás, mint sötét, felhős égen leszakadó villámtűz
átrobog ; s lelkünk a delej - jaj, hogy izeg-mozog, szinte
kikelne, szétolvadna, megszakadna ; új meg új folyam,
tűzfolyam ; igen, mert tűzfolyam a gondolat fénye s a rajta
felcsillogó érzelem. Mit csinálsz, szegény lélek? csikorog
valód l de nem bírsz szabadulni ; nem l Hiszen szabadulni
nem kívánsz ; nem bírsz megsemmisülni, hogy ne kelljen
látnod, érezned, hogy életed valóján borzalmas élő kifejezést ne találjon a bűn rémületes, csúf, irtózatos, borzasztó
valósága. Jaj, bár halálommal jóvátehetném ! O, hisz lázad,
bÓmlik bennem ész, értelem, képzelet, emlékezet ; mintha
fogyna erőm, mintha ájuldoznám; hiszen úgy látszik, megsemmisülök De nincs, nincs kifejezve l Erőteljes élő ébredése,
a bűnt utáló léleknek ! Mintha acélsodrormyá változnának
idegei, s vaspálcákká izmai, mintha áthatlan pajzzsá domborodnék melle, mintha tűz gyúlna szívében, mintha villámok
indulnának a szívből s a szemekből kicikáznának ; mintha
valami varázslátomásta merülne az ész, és minden tehetség,
minden sejtje végerőfeszítéssel egy teljes, mindent záró
'aktussal foglalkoznék, mely a szív s az észből fonódnék,
s koszorú gyanánt kinőjön a mindent szépségéért és fölvirágzásáért feláldozó s önmagát szétbomlasztó test- és lélekből, melyet az ember nyomora és bűne jóvátételére, tehetsége s jósága romjaiból kikeltet és felajánlt. O, a bűnt utálni,
gyűlölni oly mélyen, hogy a gyülölet gyökerét ki ne szakíthassa orkán, mely a Tátrát is kidöntené l És tenni, tenni,
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míndenütt tépni, mindenütt irtani l Gyermeteg érzékenységgel, de acélizmos karral. Úgy mint előbb, úgy. mint régen !
Megegyeztetni a gerlice búgását az oroszlán törtető, méltóságos hatalmával. Sirni, sírni a kápolna csendjében minden
bántalom felett s keresni, kutatni s fáradhatlanul dolgozni ;
oly szivvel mint egy kedves galambja ·az Istennek, mely
fátyollal fején, angyali arccal, csókra késztető szépséges
szemekkel imádja Jézust valamely román szentély csendjében, s oly lélekkel, melyen a könny foltja nem látszik, melynek, úgy látszik, forrása benne ismeretlen, mely a szemekből
csak oly pillantást lövel, mint a hadvezér a romok és testroncsok labirintján. Szeresd tehát az Istent l Értem, elég !
A ug. 19. Mint liliputnépség, mely fölcifrázott póznákra
mászkál, az egyik a másik nyakán, közbe még rúg is egyet
a felső az alsóbbra, töri magát, hogy ki. ér fel előbb, s aki
már valahol megvetette lábát, az önérzetes duzzadozással
néz szerteszét, sürgősebb dolga sincs, mint hogy mutogassa
magát : olyan a világias, karriérben ügető emberiség. Igazi
Reitschule, cirkusz; olyan keserű is a mosolya; mint annak
a galoppirozó komédiás leánynak a dunaparti cirkuszban
(1887 aug. 9-én). Az ezt megvető emberek pedig mindig
erőteljesek; de hogy boldogok is legyenek s ne legyenek
másféle bolondok, Istenért való munkálkodásban vessék meg
mindezt l
Aug. 22. Qui laetificat juventutern meam l Velem legalább úgy tesz az Isten szelleme ; felráz. Érzem, hogy alábbhagyott törekvéseim, érzelmeim, szóval lelki feszerőrri hő
foka; de újra nekiruegyek; átkarolok mindent; minden
gyakorlatot, mely melegített, minden gondolatot és. eseményt
úgy szövöm körül, úgy illesztem benső kis világom sugárzó,
gyengéd, csírázó, nyíló fái, virágai, kövei, csillagai közé,
mint régen ; oly buzgó, oly epedő, oly érzékeny, oly sürgölődő,
csakhogy erősebb, mint régen. Oly ájtatosan imádkozó, oly
gyermekdeden, isteni félelem- s szerénységben tündöklő, mint
régen ; új föltételek, új aspirációk hasonló termékenységgel,
mint régen. O Jézusom, alázat, szegénység, önmegtagadás
pélfiaképe l
Aug. 22. Rábízás az isteni gondviselésre, készséges engedelmesség, megnyugvás az lsten akaratán - íme erények,
melyekhez gyermeki kedély, egyszerű hit kell. Örvendek és
sietek gyermekké lenni, hogy rábízhassam magam az Isten
gondviselésére, hogy az Istent lássam minden eseményben
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legalább mint olyat, ki azt megengedi. Kapaszkodás, számítás, knlkulálás, intrikák félre, csak nagy, lángoló Istenszeretet és tettre szánt buzgalom. Ezen erények az életből
száműzettek s velük jár a boldogság és a megnyugvás édes
anyja. De másrészt küzdeni azon polcon, melyre állított
az Úr, pl. a szegénységben a megélhetésért.
Aug. 22. Bárcsak élhetnék a szent engedelmesség és az
elvonultság csendes falai mögött. Szeretem az egészen Istennek felajánlt életet; ha most felteszem magamban, hogy az
elvonult életet kedvelni fogom, nem zárom ki a tevékeny
munkásság terét ; nem is lehet, de tudom, hogy az út sikamlós.
Hogy válásszak pl. spirituális állást; vagy pláne utána járjak?!
Vagy Esztergomban maradjak-e? Máshol mégis csak többet
tehetek. Ha tőlem függne, egyet gondolnék s mennék jezsuitának. Dolgozni Istenért; áhítozásról szó sincs l P. Steinbuberrel
is beszélek.

Aug. 30. Szívem nagyon tele van, oly forró mint a
nap tüze, mely a magas égről rezeg és hullámzik rám. Jót
tesz ez nekem, hogyha éget, hogyha hevít, mert hisz ez
a külső érzés a bensőnek megfelel. O, én szeretem Jézust,
lelkesült szívem egyetlen szerelmét; a bokor suttogásában,
a virág színéhen, a tágas égholtban, a leveleken áttündökli)
fényben, a mindenben őt. S hacsak találnék szót, oly égit,
ha találnék gondolatzsarátnokot, oly izzót, s ha akadnék
fergetegre, mely a villámmal versenyt fut : akkor gyujtanám
fel a világot s kitárnáro először mellemet, hogy ez a tűz
reámcsapna!
Szept. 18. A Szent Szűz lelkébe merülni, hogy megismerjük fájdalmait . : . Milyen volt anyai szeretete, melybe beleszövődött egész hite, reménye, lelkesülése, az egész nép s
emberiség hite, érdeke, üdve?! Azok a hangok, melyek a Magnificatból átcsengenek; azok a nagy, magasztos nézpontok!
Benne minden tiszta, hevülő, szűzies, anyai szeretetté változott. S ez a szeretet hogy értette meg Fiát? Hogy értette
meg fájdalmát, bánatát, keservét. Arra a tiszta, gyengéd
lapra, lelkére, mily éles vonásokban szállt minden egyes
benyomás l Mit lehelt, mit suttogott lelke? minő képeket?
mennyi gyengédség, bensőség volt bennük, mily színváltozat?
S abba a fájdalomba nem vegyült keserűség- nem bosszú.
Az a fájdalom önmaga fölött is volt; mert érte is szenvedett
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Krisztus. De ő azt a Krisztust már szerette, ezek pedig még
nem. ő apostola akart volna lenni ; ő minden bűnöshöz
külön akart volna menni. S ez a pieta oly mély, oly meleg
jelenet; oly factum, melyből ki nem fogy az érzelem. Minden
művészet megpróbálkozik l Elismeri minden ember, hogy
ez páratlan s egyetlen. Tiszta és érintetlen mint reggel az
ég s a levegő, csak úgy reszket ; oly teli van, oly bőven van,
s mégis egészen átlátsz rajta. S az a pír vagy az a napsugár,
mely a hegy mögül árad bele, az is oly gyengéd leheletszerű
rajzban festi útját. A Szent Sz űz lelkén, azokon a liliomszövésű
gondolat- és érzelemszálakon, hogy rajzolódik a fájdalom,
a könyörűlet, a szánalom. Azon a szemsugáron, hogy veszi
észre ezt a bánatos fátyolt l
O édes, csendes merengésem, ábrándozásom, mély érzésem, forró lelkesülésem lelke, forrása, gyökere, édes, bánatos Szűzanya l Hogyha csak felfoghatnám, ami szívedet
tölti, azt a kegyelmetes, azt a résztvevő, azt az olvadozó
fájdalmat, melyet a kereszt alatt éreztél; annak minden
árnyalatát, mely a teremtmény mély imádásából és hálájából és a teremtő szerelmcs áldozatkészsége megcsodálásából
eredt - ez volt a mélységes, hódolatos, alázatos érzelem,
mely az c<lsten szolgálója» első dísze! azután, mely az anya
résztvevő lelkéből, de milyen anyáéból, abból az Isten lelkesítette anya lelkéből, kinek szeretetét minden érzelem, a
nép, az ősök, az emberiség nagy reményei, hite, vágya,
minden nagy és nemes fokozta, s annak a szerelmcs fiúnak
sz.;nvedései megtekintéséből eredt ; azután, mely az Istent
szerető s hozzá legközelebb álló lélek, Krisztus fenséges
mély értelmének és érzelmének a kereEztfán részesüléséből eredt!

Okt. 2. Nem hiába van ma rózsafüzér vasárnapja. Valami leheletszerű, tiszta, gyengéd érzület tölti el szívemet.
Úgy tudom elképzelni, hogy mint kell mélynek s bensősé
gesnek lenni ; hogy a hitnek csak úgy van gondolat- és érzelmi
tartalma, mint bármely más fogalomkörnek, csakhogy sokkal
bensőségesebb, s azután mennyei, étheri, sugárzó, a természetet átszellemítő. Igazi oltás a természet fölé ; nincs többé
a merő természetesnek létjoga ; mindennek fölfelé kell nőni,
a kegyelem virágaivá fejlődni. Ne gondolj természetet, gondolj mindig kegyelmet. Ez tükröződjék eszményeiden, erény
csillogjon szemükben.
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Okt. lá. Semmit sem varm, nem kívánni, pénzt nem
keresni, semmi cafrangot, semmi zsuzsut; csak egyet: Jézusom édes szellemét. ú, ezt nem lehet beszívni Szent Péterben,
nem l~het leolvasni a márványról sa díszről; nem, csak a szív
olvadásakor lehet édes sejtelmét percekre érezni. Forrón
szeretlek ; önmegtagadás, önmegvetés, ó fönséges két menynyei szárny, vágtatok föl városok, mezők fölé, a csillagok közé!
Okt. 30. Fölszenteltetésern hatodik évfordulója. Borús,
ködös a nap, de verőfényes, színpompás lelkemben. E napokban érzem a kegyelem erőfeszülését, mely sürget és szorít,
hogy buzgó legyek ; főleg az Úr Jézus iránt az Oltáriszentségben. S kitépném szívemet s letenném az oltárra tűznek.
Örülök, s itt az Isten akaratát teljesíthetern ; nem kívánok
semmit, mindent hiúságnak nézek. Megnyugszom teljesen ;
nyugtatnom nincs mit; mcrt ez a normális állapot: lángolni
Jézusért mindenben. Evviva Jesu e Maria!
Dec. 8. Szobon voltam. Prédikálni akartam ; szívem oly
teli volt. Szerettem volna kiönteni, szeretném most is tűzárrá
változtatni. A plébános beszélt valamit Amata t.-ről ; .mélyen
megrendültem. Tavaly karácsonykor a márianosztrai iskolában oly mennyei benyomást vettem tőlük, s most mindkettő
kint van a paradicsomból. ·ú fölfoghatlan átka ai emberi
szívnek ! Leborultam volna lábaikhoz, megcsókoltam volna
lábnyomukat, úgy becsülöm, úgy szeretem az Isten lelkét s
annak az emberi szívben való kinyomatát. S most, most !
ú, lelkemet fájdalom szúrja át! Ú, csak előbb föl, föl az égbe l
De jönnek-e utánam ? jaj ! nem jönnek? ú rémület.
A bűn által a lélek és a test halála, a lélek és a test rothadása, a lélek és a test végzetes gyengülése és a semmiségbe
való hajtása lépett a világba. Hogy mi a lelkek rothadása s a
semmibe való hajtása, azt a szívek keserves s örök végzetes
története illusztrálja. Valamint meghal szép és csúnya, itt
úgy romlik szép lélek és csúnya. Valamint meghal fiatal és
öreg, úgy romlik ifjú és vén. Még Istennek szentelt szűzek is
esnek ! mint Lucifer az égből ! ó rémületes sorsa az embernek l
Ez az a «fomes peccatin. Egyedül a Szűz áll szeplőtelenüll Őt
tartja az Isten ereje. ő választott, első köve a kegyelem remek szentegyházának. Nin ... s benne semmi természetes romlás,
nehézkedés, hajlás a rosszra. ú áldott Szűz ! ú mit tegyek én l
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1888
Febr. 6. Ismét egy keserves nap ! Az elkeseredés mások
fölött többet árt nekem s nem használ senkinek. Pedig szívem mélyéböl fakad ; szeretnék ugyanis Krisztusért föláldozta:tni. Ö de oly hitvány, gyönge az én erőm. Pedig oly
őszintén szeretnék Istennek élni, és önmagamat egészen
megvetni ; de nem találom módját. Keresek, de hiába l
Febr. 11., 12., 13. Édes na p ok, mert ismét az édes testvéreknél voltam, még pedig vendégszámban. Náluk ebédeltem, vacsoráztam, reggeliztem ; a szalvétán, a vánkosokon ott volt
a jegy tS. t V., megcsókoltam. Azután föltűnöen megismertem,
hogy ott mérgezök, gyilkosok meghalnak mint szentek, mert
a testvérek áldozati szelleme kinyeri számukra ezt a kegyel.:.
met. Ime mily eredmény l Máshol meg elvesznek a nem nagy
bűnösök ! Ö édes testvérek l mennyi kegyelem háramlik körötökben mindenkire, ki szellemetek szelíd, enyhe, szeretetreméltó leheletét érzi. (Lásd Schlör II. 392.)
Febr. 22. Szerdai nap van, ·most jövök a keresztútról. Ó, a
kereszt alatt arcraboruló Jézus, ó, megalázott fönséges Megváltó, már csak hadd sírjak. Nem gondolhatok csodásabb és
lezúzóbb s amellett édesebb és von:tóbh szellemet, mint mely
a_ te keresztedet szeretö lelket eltölti, amelyből ez a lélek
teli szívja magát. Az az önmegsemmisülés, mely csak <<szegény» lelkevel gondol ; mely csak üdvözülést, irgalmat keres,
s midön :1 kereszten találja, akkor fájdalomban elbódul. Az
a gyengéd szeretö szellem tölti el akkor minden ízét, minden
sejtjét. Ezt a szellemet találom a rendekben. Csodálato.:; légkör: megsemmisülés és teljesség, alázat és hódítás, gyengédség és szigor. Mikor az a kereszt úgy bevilágol, úgy belesüt;
és a «szegény» emberi lélek átszegeztetik, átveretik. Penitenciát tart, keserűen sír, mert az összeroskadó Jézus elöl nem
tud kitérni ; fölveszi azt a fölfoghatlan valót, hogy ö érte
szenved. Ö, mily áldásthozóan és megnyerően vonult e gondolat : keservesen édes szeretetté változott egyes kiváló lelkek56

ben, ezekből kilépett s maga köré választott népet gyűjtött,
férfiakat, szűzeket, nőket s szentekké tette. Ez a szeretet
mindent képes ; ez bírja, ez teli van s csak önmagával nem
hír ; érzi teltségét ; folyton sóvárog, folyton eped, folyton
reszket, nagyon, nagyon szeret ; szerelme él, közel van hozzá,
szívében lakik, ösztönzi, sürgeti ; nem hideg eszme, nem emberi képzemény, édes szent valóság. Hasonlíts össze egy zárdaszüzet, egy kedves testvért valami humánus, filozófikus
emberbaráttaL Csak érzületüket vedd. Az a közvetlen, természetes vonzalom, mely lelke szerelmét, kincsét, Jézusát
átkarolja, kiben szíve nlinden vágyát s örömét összesítve
látja, egyszerű természetes vonzalommal karolja át a szegényt
is, kiben az imádottnak képét, testvérét látja, szolgálja, enyhíti. És a filozóf? az az emberi nem egységességének öntudatából indul ki a tettre, tényre. Terméketlen magva ; nem
ébreszt követőket; nem bír melegíteni, boldogítani áldozat
és kereszt által senkit.
Febr. 23. Hogy sokan a buzgón kezdett életet nem folytatják, annak oka az önmegtagadás félbenhagyása. Nem
lehet az evangélium szellemét bírni önmegtagadás gyakorlata
nélkül. Hány szép ifjú lélek korhad el később a papi pályán,
mr.rt nem gyakorol alázatot, nem szentséglátogatást, érzékfékezést, gyakori gyónásra nem jár, röpimáktól elszokik, a
bűnt ittani megszünik és az édes affektálást, mely a szeretet
jellege (plus affectat quam valet), elhagyja Azért kell mindenkit ahhoz szoktatni, hogy Krisztus keresztjét saját szenvedésében megszeresse !
·
Febr. 24. A tudás, az ott duzzog, irígykedik, kutat, ítél,
kevélykedik a · farizeusokban, ezekben a legcélszerűtlenebb,
tökmaglelkekben, kiknek Krisztus, malaszt, üdv semmit sem
használ. A hit pedig a kapufánál hagyja az önérzetes tudást s
leborul Jairussal és üdvöt talál. A tudomány vak ablak,
üvege birja reflektáini a fényt, de nem nyujt kilátást a túlMárc. 21. Tegnap este olvastam, hogy Dom Guérauger
bús, megsebzett szívvel költözött át az örökkévalóságba, s
mivel ma én is bús hangulatban voltam, azért a szentáldozás
után az a gondolatom jött, hogy ez sem bírja tehát föllendíteni a lelket. De én azt el nem hittem ; nem, nem l Mint tűz
kemence, lobogó, ropogó lángokkal, vakító, szétözönlő fénynyel állt előttem az oltár. Mit merítettek ebből az angol vér57

tanúk! Mennyi tüzet és odaadást l Mit merítettek az apostoli
férfiak? Hogy-hogy nem adták m~ magukat l Nem :i:nondtak le, nem kesereeitek el, nem ha~ ták föl semmivel. Lemondás nem volt, mert ahol tűz és vér, tüzes ver, véres tií~ özönlik,
ízik, ott ilyesmit nem ismernek. Azt a képet, hogy Jézusszíve
töviskoszorús tűzkohó, soha el nem felejtem. Nem, nem l
tűz, tűz, tűz és vér, vér és tűz l Most, %8-kor reggel ragyog
fel szobám falán a napsugár l Az örök élet, az örökös föltámadás képe l S az oltáriszentség ugyanaz, csakhogy nem kép,
hanem valóság l Élet és föltámadás l És itt minden · van !
Számunkra s másoknak l Azért- nem engedünk.
Ápr. 4. Tegnap este jöttem haza ZebegénybőL Gyönyörű
tájon legszebb ünnep a húsvét. Rügyezett áz erdő, szivárgott
a fákban az élet nedve, nyíltak az ibolyák, a tavaszi kikerics,
s a levegőn átszűrődött a tavaszi illata. Ö húsvét, ó teli szív l
Fölkelt a nap, szemembe tűzte sugarát, ó isteni jóság l Hogy
mentem a zöldelő vetések közt, a kanyargó Duna ezüst tükre
fölött l S este, mikor az erdők sötétlettek csak nyugat felül,
hol nyílt a völgy, ragyogott hozzám az alkony lohadó tüze,
s a Dunában tükrözött. Ö örök szép képe Istennek l Hogy
áldozhatnám föl magam! Zebegényben egyszer-kétszer a
gyóntatásban kifogyott türelmem. Másnap semmit sem türelmetlenkedtem, s éreztem, hogy így van jól.
Ápr. 27. Tegnap este a Herzberg által küldött rhetorikát
lapozgattam s élénken fölfogtam a logikus célukat él~sen fölfogó tanulmányok nagy befolyását a lélekre ; szemembe is
tűnt néhány mondat a dogmatikus tanulmányokról s az elszánt törekvésről, mint kelljen a gyánákban felkeltenünk
azokat a legmélyebb gondolatokat : nagy szellltehányást éreztem ekkor csüggeteg, félénk, elsimul ó életemről,-melyet ott folytatok. Semmiesetre sem vag)'Ok megelégedve mag~mmal.
Ime meditációm : az éles, világos, logikus isnie'ret eo ipso
határozott, s az akaratban elszánt, erőteljes cselekvést kivált.
Pl. a bűnnek, a lélek nyomorának, ·a .szeminárium hiányának,
az erény szükségességének, a rhetori~a, dogmatika mivoltának éles, világos fölismerése az akaratban határozott, elszánt
irányt teremt. Bírja tehát parirozni mások helytelen vagy
semmilyen fölfogását, nemtörődését. Tehát megragadni ;
anélkül nincs.
·
A világos ismeretnek még prezeilt!Jek, joelenlevőnek, hat0nak, nem pedig elfiúkozottnak kell lenni. Ez egy új momen-
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tum l A gondolat jelenléte l a többinek hátraszorulása, bizonyos hegemónia ; ellenté1;ben a szórakozott lélek piaci tarkaságávaL Ethikus momenturn, meJy lelkes szeretetből ered l
Ezt elérjük, ha a gondolattal foglalkozunk, s érzelmeinkbe
bevezetjük. Az ilyen megragadás energiát ad, fensőbhséget
mindazok fölött, kik ezt nem teszik. Innen a lelkesnek hatása
másokra. Száműzi a gyerekes félénkséget, tartózkodást, bujdosást, mely lehetetlen, hogy vonzzon.
Máj. 18. O, gyönyörben túláradó szív; ó, élet Jézus Szíve
lüktetésével; ó bensőséges friss, üde életkedv, oly gyors tempóban dobbansz l Forrón szeretlek téged Szent Szív! O, varázsszó: Szent Szív l ébredésem, illatfelhő, erdőpáráza t, árnyékos
berek, melyben rnillió virág lehel, suttog, títkosan reszket
szeretettől ; pirul, halványul, méláz ; ó, mennybernenet és
pünkösd egyszersmind l mily gazdag és királyi a te szellemed !
Csak Jézus Szívéhez, mindent belőle, az ernbereket is csak
benne, érte, v.ele szeretni, tűrni, megnyerni. Oly nagy szívvel,
oly független, fönséges érzelmekkel, meg nem csökönösödve,
;nindig hajlékonyan, ruganyosan, frissen, üdén l Érted-e
már? Mindent Jézust szívében l Mily jót tesz néha a meditáció Jézus Szívéről l
Jézus Szíve nagy szív! minden szívnek van benne helye;
akármilyen kinövéssel, dudorodással, hibirccsel : minrlenikét
érti, de nem hajlik hozzá, hanem magához hajUtja ; nem töri,
de tűri l Nagy, mert sokoldalú, alkalmazkodó, vezető, lelkesítő!

Júl. 10. Nánán voltam, prédikáltarn is ; de mivel nem
írtam le a prédikációt, nem éreztem azt az erőt és kenetet
rajta, rnely különben nagy megnyugtatásomra szolgált. Föltettem magamban, hogy a prédikációt, arnikor csak lehet,
leírom.
Júl. 18. Este a Vitéz-út Szűz Mária-szobránál álltam.
Szerteszét néztem a gyönyörű vidékre, azután érzelmeim
távolába merült tekintetem. Mozdulatlan állt a falevél, élesen rajzolódott bele a tiszta alkony egére. Pók szőtte nagy
kedvteléssei a levelek közt hálóját, leereszkedett, fölhúzódott, majd ide, majd oda illesztgetett egy szálat. S én Szent
Vincére gondoltam, Vince szellemére ; gondoltam, hogy hány
szív dobban fel ez estén fvrrón, lelkesen emlékezetére, hogy
mennyi bensőséget, mennyi gyengédséget vált ki emléke Isten
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és ember iránt. Az Aranyszarv kellemes paradicsomában,
Szaloniki- és Kairóban, Párizs- és Teheránban, nem néznek
vidéket, népeket, csodákat ; nem mennek nézni, mennek szeretni. Szűzies szívvel, tüzes lélekkel ! - In fide vivo filii Dei,
qui dilexit me. Nem akar megcsalni, ll,iszek benne, mert
szeretett; reménylek benne, mert hű hozzám, hisz szeretett.

Júl. 16. Zebegényben VQltam, jöttem le 6-kor a kis kápolnából, hol a Karmelhegyi Szűznek tiszteletére miséztem ;
árnyékot vetett a hegy, csak lenn ért a napsugár, s amikor
ért, fölvidított, átrezgett lelkemen ; azt gondoltam, no lám,
úgy újongott föl Szent János, mikor a Szent Szűz beköszöntött
Erzsébethez! - O, csak teli, teli szívvel; nem tudok hová
lenni? l Ma a kedves testvéreknél (júl. 19.) miséztem l Istenem,
virágok közt, csengő, gyengéd hangok lágy zengésében. Elfelejtettem megcsókolni lábuk nyomát. Majd holnap l
Aug. 13. Édesanyám meghalt aug. 2-án, csütörtök éjjel
ll-kor. Dörgött, rengett az ég, iszonyú zivatar tombolt az országon végig ; nagyon félt, utolsó szavai voltak : «ich ergebe
mich in den Willen Gottes mit Leib und Seelen. Azután meghalt. Nővérem kérdezte : ((Hogy megy föl a lélek villámok, zengések, sötét felhők közt az égbe? nem történik baja?n O nem!
nem l nem éri semmi, nem fér hozzá semmi, hisz lélek. Többször akartam sírni, de visszafojtottam ; csak mikor szombaton,
aug. 4-én, bold. atyám névnapján a nyitrai temető kápolnájában, hol ki volt terítve, a fekete zsámolyou letérdeltem, s a
hamvas selyemszemfedőt félrehajtottam, ó, akkor igen, igen
zokogtam. Megcsókoltam kezét. Lám itt van élted fája, melynek érett gyümölcse te vagy ; itt van szíved vérének forrása,
innen csergedezett élted kis patakja. De azután imádkoztam,
s többé jóformán nem sírtam. Amikor este magányosan voltam a kihalt csendes szőlőben, szinte sírni kezdtem ; de fölnéztem ,az égre, s oly szendén, oly kedvesen mosolygott rám az
esti csillag, mintha édesanyám nézett volna Ie belőle. Kételkedni se tudok, hogy ő a boldogok sorában van, annyi bizalommal tölt el az, hogy oly szépen szólt utoljára. Ha pedig
arra gondolok, hogy az első péntek előestéjén, éjjel, a virrasztási szent óra körül halt meg, eszembe jön :no, talán e jó halál
kiérdemléséhez te is hozzájárultál, s akkor fölkiáltok : ((es ist
eine Lust zu lebenn ; annyit érhetünk el még mások számára
is, annyit l - magát az örök életet l
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Aug. 13. Közeledik Szűz Mária dicsőséges napja. Izzik
lelkem, ég már szívem ! Tátrnegyeren soká vártam a vonatra ;
elmelltem az izzó nap alatt a vasutat szegélyző sövény és fák
mögé, s ott leborultam és imádkoztam. Körülöttem mezci
virágok hallgattak, suttogtak. Nézd, mily nemes, nagy, hatalmas az emberi lélek, mely miatt a test is föltámadt. Mert közelébe jutott s érintkezett e szent tűzze!, e lánggal, áthat reá
is a halhatatlanság. A test elporlik s porából virág nő, csodálatos élet, kellem és szépség alakul az alaktalan porból. De ez
nem elég, halhatatlan megdicsőülés kell neki : föltámadás.
Mindez a szépség arról a szépségről szól, én a virágcsákra mosolygok sintek fej emmel, hogy értem. Szeretem az Isten e kedves teremtményeit, mert mintegy életet érzek, midőn a pázsitra lépek.
Húsvéti prédik. : mily nagy, becses, az emberi lélek, következik a föltámadásból !
Szept. 12. Szűz Mária nevenapján nagyon korán reggel
fölkeltem, hogy Zelizre menjek, ahol prédikáltam. Öntudatom ébredésekor egész lelkem, egész szívem mintha fölnyílt
volna s titkos, édes élvezettel kilehelte volna azt, ami egészen
eltöltötte, csak azt rebegte : ó, bár sohasem vétkezném. Ezt
pedig nem azért, hogy be ne piszkítsam lelkem tisztaságát s
elronditsam az Isten képét bennem, - nem, hanem csak azért,
hogy Istent szeressem. -Ma a kórházban ez a párteszédem
volt : <<Nem gyónnék meg?» «Majd ha ráérek.» «Most nem ér
rá?» «Nem, dolgom van.» «Mi dolga van?» «Ülök.» Hazarn entem, de nem szomorkodtam ; hanem édes csókot nyomtam
engesztelésül Jézus szent sebére. A megbántásban is csak az
Isten megbántását látom, s mindjárt sietek jóvátenni azt
gyengéd részvétem által, mit piszkos száj és durva szív vét.
«Ki rekesztette be a tengert ajtókkal; ... midőn a felhőt
ruházatul adtam neki és azt homállyal mint a gyermeket pólyákkal betakartam.» (Jób 38.)
Szept. 16. Mély bensőséggel írom e sorokat. Ma van a Szent
hét fájdalmának ünnepe. Nagyon belehatott lelkembe
szeretete, gyengédsége, fönsége. Litániába szedtem minden
kedvességét. Szép lélek l Tiszta, szeplőtele~ ! Tavasz lehelete,
árnyékos liget illata l Tündöklő lélek l Harmat arc l Érintetlen lehelet l Liliomkehely ! Színekkel játszó gyöngy ! Fátyolos
mély kellem l O, igazán elgondolom, ma annyi szép, tiszta
lélek ébred s emelkedik pihegve a Szent Szű '?: keblére, tisztább
Szűz
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szívvel, mint én, nagyobb egyszerűségben, szeplőtelenebb gondolatban, rózsásabb, üdébb ajakkal, nem profanált testtel,
nagyobb áldozatok után, kolostorok izzó buzgalmában, nagy
küzdelmekből kiemelkedett lemondással, ó, tudom, hová
gondolok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Anglia,
Németország vallásosságának, bensőséges hitéletének pompájára, csodáira, győzelmeire. De én is jövök őszintén a Szent
Szűzhöz, s azt mondom : édesanyám, a hívő lelkesülés eszménye, valamennyi emberi küzdelmek győzelmi jelvénye,
minden nemes, izzó, nyögő, s amellett mosolygó áldozatos
lélek édes nagyasszonya, ó gyámolíts; ne hagyj parlagon, ne
hagyj pusztában, ne hagyj eltapostatni, ne hagyd _nyomorogni, mit lsten oltott, mit keze ápolt, nüt szíve szent szereletben óhajtott ; hanem segíts, tégy szentté, tégy áldozatossá,
tégy áldozattá ; úgy kívánom én azt. Tegnap írtam először
rejtélyben öcsémnek; édesanyám most kapja a levelet; áldd
meg!
Szűz Mária szenvedett, mert Isten-anya volt s Jézust szerette ! Csak azért szenvedett. Én is szenvedek, s mert Istent
szeretem : magamtól, a világtól. Két ellenkező szeretet tövist
szúr lelkembe, az önszeretet és a világ ! Ettől a kettőtől nem
szabadulhatok. Az Istent szerető lélek mindig töviskoszorús,
két mezőről szedi : saját szivéből, a másikát kapja a világ
parlagáróL Mindkettő alatt sajog a szív, sír, reszket. De ez a
tövis el nem hagyja, véges tökéletlen létünk határoltsága ez a.
töviskoszorú ; számtalan visszaesés, lemondás, nemes föllobbanás, bűn, hiba ... csupa tövis. A másik a világ érzéketlensége az Isten iránt, ami nekem fáj. De ez a töviskoszorú csak
emeli a lélek báját, szenvedéseiben tisztítja szerelmét.
Szűz Mária Betlehemben. Az Isten szeretete, mellyel
Fiát adta s a Fiú szerelme, mellyel magát adta, kiváltotta
Szűz Mária lelkében az emberi :>zív legmélyebb, legizzóbb érzelmét, a leghőbb anyai szeretetet, s a tiszta léleknek Istenbe
összeforró lángját. Akart az Úrnak édes, kedves helyet készíteni ; de az emberek érzéketlenségén, hidegségén megtört.
Hogy ment ez a Szent Szűz végig Betlehemen? úgy menj végig az emberek közt ! És csak ne hadd kioltani, mi benned ég,
eszméidet, szeretetedet. Ne gondold, hogy nem férfias! Hisz
igaz ! Bemártod a kenyeret, s gondolod, Isten adja ízét, ő van
benne, ő tartja, ízleled édességét, szíved felforr. A katonatiszt
nekiül és fal ; monoklin mustrál s gondol mást. Kinek van
igaza? Angyalod van, lsten vezet, ő ölel, ö csókol. O, hevülj,
mert így kell.
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Szűz Mária a templomban. -Teszi negyedik fogadalmát:
az áldozatot. Itt felavatta tik, megerősíttetik valamennyi fogadalma. Itt kapja a lelket, a bájt, az illatot. Eddig virág volt :
most kapja termékenységét. Eddig csak szép volt, most kapja
kifejezését; eddig fiatal, erőtlen volt, most kapja nyomatékát;
eddig szeme tiszta fény volt, most kapja tüzét. - Minden fogadalom ennek szolgál! arra való. hogy áldozatos lelkeket
teremtsen. Az áldozat aszeretet mániája; nagy szeretet, mely
magát elveszti. A fogadalmak is azért vannak, mert szeretünk, s azért, hogy áldozzunk. Valamint gyökerük áldozatos
szeretet, úgy befejezésük szintén az áldozat, s tökéletességük
az önfeláldozás.

Okt. 2. Heu te war ich in heller Freude nach der hl. Kommunion, wie ein Kind, welches bekommen hat, wonach es sich
sehnte. Az Üdvözlégy Máriába foglaljuk a titkokat; Máriába,
szívébe, lelkébe, hogy kiemelkedjék és kidomborodjék az is,
amit csak az anya érezhet ki, amit csak ő födözhet fel. ú, mily
találékony, elmés bensőség!
Az örvendetes rózafüzérnél elgondolom, hogy Szűz Mária
erénye, szeretete képezi Krisztus méltó fogadását e világban !
Hogyan kellett volna méltóan fogadni Krisztust'? Talán összecsődíteni a népet s ünnepélyesen lejönni a mennyből? Mily
harsogás, öröm, áldás?! Valamint ha a világ valamennyi gyermeke csinálna alakokat, nem volna benne több művészet, mint
Mózes szobrában, és ha verseket, mint Petőfi vagy Arany költeményeiben ; valamint sok lúdvirág nem szebb egy gyönyörű
rózsánál : épúgy millió tökéletlen, erőtlen szív nem oly fönséges, mint egy nagy csodálatos lélek ; érzékenysége, bensősége,
gyengédsége, finom árnyalatai, színezése, pompája, remeklése, az az olvadó szeretet, az a harmatgyengédség, az a bájoló
illatár. Minden· erény volt benne; magas mint a Montblanc,
fehér, érintetlen, szűzi fölmeredése a teremtésnek ; vele közlekedett az Isten ; Mózest fölhívta a hegyre : a Szent Szűz föl
volt magasztalva kezdettől. Parádé mily holt és lelketlen valami; mi ahhoz egy izzó, tiszm szív,- egy szerető szív!
Az örvendetes rózsafüzérben mint tiszta, szeplőtelen
édesanya, kihez lehajol az ég, és az Atya szűz szívébe önti Fiát.
A fájdalmasban az erőteljes, keresztes, küszködő, erős asszony;
a dicsőségesben a naptól környékezett Istenanya; ragyog
tiszta, szent örömben.
A Szent Szűzért szomorkodott legfőkép Krisztus; s véréből készíté a koronát számára ; virágja belőle szívta életét, s

hogy a Szent Szűznek legyen élete, Knszlus elhail. c.z a gonuolat az áhitat mélyes mélységébe meríté a Szűzanyát. Ostorozása általlettek szűzek, s az első szűzek ; mintegy a szenvedés
első melegében hajtott ki közvetlen szemei előtt ; magába vette
e kín valamennyi érdemét s kifejezte magán, hogy bűn :nem
lehet benne, mikor Krisztus úgy szenvedett. Koronáztatása
által szűlte az alázatot, s ah leginkább "fölfogta szenvedését,
az lett legalázatosabb : Szűz Mária.
Okt. 29. Jókai «Eppur si muove» első fejezetei parasztos
durvasággal telvék ; úgy látszik, ő ott azt tartotta, hogy a magyaros írmodor csak oly specialitás, mint a kostök, szalonna,
makrapipa, nadrágszíj, paprika; azután kálvinista káromkodások fűszerezik, hol malaszt, Krisztus, egy zsákba dobvák
házasságtörő szépekkel, csókokkal. Egyetlen morális motívum nincs benne, ami az emberben nemes érzelmet ébresztene, mind aljasít; vigyorog mindenre, s azért nincs előtte
semmi, ami komoly, mert csélcsap képzelettel képtelen megérteni valamit ; speciern habet, cerebrum non habet. Nagyobb
fölfogást találok az élet komoly kérdéseiben egy jóravaló
birkapásztornál, mint nála. Tanulni tőle szókat, de vesztünk
gondolatokat. Az ilyen olvasmány ifjú, meg nem állapodott
lelkekben a vallási gondolatot beteges halványsággal futtatja
be, erőtleníti, hülyéket nevel.
Okt. 31. Ma ismét szép ébredésern volt. Multkor, Szűz
Mária nevenapján, mintha virágkehelyből egyszerre kiáradna
minden illat, úgy éreztem, hogy csak vétket ne! Ma az ifjú
pap lelkét úgy éreztem, mint mennybe iramló tüzárt, mint a
Karszt szikláiból előtörő, pezsgő, eleven, szabad, természetes
folyamot. Hogy ragad mindent magával, mint a fölcsapó láng
a pozdorját, mint a nyilaló vízár a falevelet. Tehát újítsd föl
magadban e hevet, e lelket, ez ifjú, szent, zsibbadást nem
ismerő életet. «Resuscita gratiam Dei !» Krlsztus és kegyelme,
áldozatos heve, mely az égbe s az örökkévalóságba nyúlik és
ragad - és a pap szeretete, buzgalma, mely ragadtatik ; ime
ez a primieia szentelt emléke l
Dec. t. Judás elhagyja Krisztust ; a farizeusokhoz áll s
mondja : ((mit akartok nekem adni?» l\li a becsület, ez az erő,
ez az érték, Arábiában s a sarkon? Mit adtok nekem? - ó,
mily szegény lész, ha ezt eladod. Fényes palotád suttogó selyemredői titkában, biborpalástod alatt nemde lütvány ember
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maradsz? l\fiután látogatóid elmentek, s a mámor a csendbe
meriilt, ha visszavonulsz s lámpád fényénél egy keveset eszmélsz e borzalmas mulandóságról . . . s mégis «mit akartok
nekem adni?)) Mi az erény? ez isteni fönség, ez örök, halhatatlan élet? «Mit akartok érte adni?)) borzasztól Mi az Isten? lelked minden íze hozzánőtt, belőle szívja létét ! Mit akartok
:1dni? «Volt egyszer egy róka, aki megvénhedett, ekkor lemondott a vadászatról és kalandokról, hanem ahelyett esténkint
IH~-bcjúrós lett egy vackával szomszédos ketrecbe. Ott hízlalta
magát veszély, fáradság nélkül. Egy alkalommal megfeledkezett a vigyázatról és csak akkor távozott, mikor már a nap az
égeu és minuenki munkában vala. Lakását fölkeresni veszélylyel járt ; hogy tehát a világos veszedelmet elkeriilje, a róka
elterült az úton és haiottnak tevé magát. écTürelemll, úgymond,
«türelemmel megmenE;külhetek» . .\z el:ső, ki a dög mellett elhaladt, rá sem hederített ; a második fölrúgta lábával, hogy
meggyőzőlljék, vajjon csakugyan kimult-e; a harmadik egy gyermek- azzal mulatott. hogy bajuszát szálankint kiszedegette. ((Türelem>>, mond a róka, cce gyerek nem tudja, mit
teszen. Meggyalázni nem akar, és okosabb dolog az ily boszszantást eltűrni, semmint magát a bizonyos halálnak kitennb.
Utána vadász jött puskávHl vállán. ccEz úllatnak körme)),
mond, <<nagyon jó szer körömgyulladás ellem. A.zzal kihúzta
kését. <<Türelem», mond a róka, «Okosabb dolog három körömmel járni a világon, mint néggyel meghalni ... >> És megcsonkittatá magát egyetlen szusszanat nélkül. Végül egy asszony
ment el arra, gyerekkel a karján. «Ez állatnak fogaiból mond a nő - fűzért készíttetek gyermekem nyakára, mely
megóvja gyermekemet a ránézés ellen». A róka megfosztatta
magát fogá tól, mondogatván: <:türelem, türelem», s addig várakozott, míg utoljára egy tolvaj szívét tépte ki. Csak akkor
vette észre, hanem már későn, hogy a legbiztosabb veszedelem - a türelem. Mihelyt az ember megalkuszik a maga lelkével, nem áll meg többé.»
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1889
Jan. 20. Ma van Jézus nevenapja l Titkos tűz, szent
folyam éleszt r O, bár tudnék Krisztusé lenni egészen; úgy
keresem, úgy szeretem a lelkeket l Ezzel föl nem hagyok, ahol
csak szerét tehetem, oktatás, utánjárás, rendtartás, figyelmeztetés, büntetés által; valóban értem, mit tesz : importune
opportune, és pedig minden emberben.
Jézus folyton üdvözít l Az egész vonalon minden üdv
tőle vonja a lelkeket magához, hatalmas mély áramban.
Az emberiség szírie-java, ereje és kelleme hozzá ... ó, szent
lelkesülés és áldozatos szellem l Folyton működik a szentségekben, hosszútűrő tanító és mester. Az egész emberiség
kiáltása «Jézus)) ; bánkódása és reménye l
A Szent Szűz első, ki a kereszt mellé térdelt l Azóta sokan
térdeltek oda. Vezette őket egy mély meggyőződés és egy
érzelem : a hit és a szeretet. Minden lelken s minden szíven
van a kereszt, rálehelve eltörülhetlenül. Ahol áldás van és
élet, ott van a kereszt. Ahol remény van, a bűntől való
szabadulás reménye: ott a kereszt l Ahol sok a jó törekvés,
sok fönséges ihlet : ott a kereszt. Mind oda simul s tanul,
lelkesül és ég, tűr és örvend. A gyermek csókolja ártatlan
ajakkal, és az, ki más mindenen átesett s kinek szíve mint
kiégett vulkán. Megmoccan-e még benne nemes tett e nemes
tűz ? Képes-e még bízni, nem engedett s nem mánt-e szét?
O, ha odatérdel, akkor nem.
Febr. 24. A papnak úgy kelllelke hevét munkává változtatni, mint a gőzriek, mely mozgat és lök mindenütt, hol
alkalmat talál. Mindenütt, hol alkalom nyílik inteni, biztatni,
kérni, hogy misére járjanak, gyónjanak," botrányokat elhagyjanak. O, Istenem, ki a vak, ha nem a pap ; ki "az érzéketlen, ha nem a te szolgád, hogyha észre nem veszi a bűnt,
ha nem érzi Szent Szíved forró leheletét, mely azon hevül és
forr föl, hogy szeretné a halhatatlan lelkekről letörülni,
levenni. Sokat kell imádkozni a lelkekért, kik kezünk ügyébe
esnek, kik szemünkbe tekintenek. -Tegnap egy itteni cipész
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leánya, ki már régen szolgál, azt mondta, hogy még sohse
ronlasztotta el szolgálatában a misét, hogy az csak szóbeszéd,
hogy nem lehet misére menni. S hozzátette, hogy mióta a
gróf Csáky plébánoskodott Esztergomban, azóta az asszonyok
engedik a cselédet a misére l Lám, szent buzgalom, utánjáró
szeretet l Ezt kell tennünk l
l\láre. 3. Volt-e nagyobb ellentét a látszat és valóság közt
valahol s valamikor, mint midőn Jézus Krisztus állt Kaifás
előtt s mondá: Én vagyok, s meglátjátok az Isten fiát jönni a
felhőkben. Oly közel, oly velünk született a vakság, a megátalkodottság, hogy a legfontosabb mozzanatában a világnak
borzasztóan tévedtünk. Lám, kegyelem nélkül semmi l Folyton ugyanaz az átok a hit és a világ közt. Nevetséges, ami
.fönséges; gúnyra ingerel, ami imádandó. Sola fides potest viam
monstrare. Izzom, lelkesülök, vágyódom, imádkozom a hitért.
Ez reformációm ü tere : Hitből irtózni a bűntől. Hitből szeretni
minden lelket. Hitből előmozdítani, ami a bűnt irtja. Hitből
magamat megtagadni. Ö, csak gyujthatnék szent tisztaság
szerelmére itt, a szemináriumban lelkeket l Egyet sem eresztek el a k0rházban. Semmit sem szokom meg. Ájulok és báeyadom, ha annyi bűnt és annyi bűnöst látok ; hogyan, hogyan
segítsek? Imádkozom többet; mindent Jézus szívébe rejtek ;
Szent Istvánt, Szent Imrét, Szent Alajost, Szent Tamást tisztelem kápolnánkban, hogy könyörüljenek. Domine miserere l
Júl. 26., reggel. Amint méltán rásüthetnék a tyütyüske
emberre az <eignavus milestn ; épúgy nyomoréknak mondanók
az olyat, ki nem akar Krisztus után indulni, még pedig a
komoly önmegtagadás és áldozatok útján. Meg kell indulnunk
Krisztus után, ha már lejött a földre az az Isten-adta király,
ki szívünknek, ·lelkünknek, kedélyünknek eszménye l Rajta,
rajta l Föl! Agendo contra !
Júl. 26., délben. A végtelen Isten mikép lett ember, hogy
lehetett azzá, fölfogni képtelen vagyok. Csak érzem szívem
dobogásán s mellem pihegésén, hogy csak ő maga képesít
annak némi megértésére. Tagadok minden emberit : dicsősé
get, nagyságot, hírnevet, tudományt, fényt és trónt, mindent,
mi imponál, mindent, mi elragad : s megtalálom ·a megtestesült
Istent. Akarom tagadni ; de fölhív : ne tedd ; vesd el előbb
magadtól az emberit, korlátoltságodat az észbő!, kislelkűsége
det a 1>"Zívből ; csak amit én állítok, azt állítsd : kegyelmet,
malasztot, lsten-megalázódást, imádást s mindezt mélyen
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szívedbe rejtsd: kezded majd sejteni az «Urat», a «fölségest», a
1<mindent». A szellem éltet, a betű öl ; az alázat, az imádás, a
megadás betűk, undorítók s utálatosak, mert emberiek ; de a
szellem, melyet Isten lehel abba, kiben alázat, imádás, megadás van, isteni s boldogító. Hogy akarod fölfogni kevélységben Istent, mik.or a kevélység Istenhez hozzá nem férő
gondolatkorcs, s mikor ez undorítóvá teszi az alázatot, melyet
nem értesz, miután nincs benned. Csak betűje van benned; s
ez a baj, mert ez megöl. Az evangélium betűje undorító, alacsony, méltatlan csúszás-mászás, gyönge, érzelgős fogalmak,
természetellenes, kiélt lemondás, effeminált lelkek halavány
világnézete ; sápadt, zúgba, rongyba kíváokozó ájuldozás I
O, de mennyire öl a betű, megöli a hitet végső csirájában, s
undorodó tehetetlenség légkörét hagyja bennünk, melyből a
XIX. század szelleme kivágyik, föl a szabad cselekvés mezejére, a haladó, finomodó élet piacára, a magán segítő emberiség csodatettei közé, melyek hódítanak s diadalra juttatják
az eszmét, hogy az ember az úr, s ez úré a világ. De a kevélység nem boldogít ; izgat, igen- hevít, tombol, érzéket tompít,
mámorban hullámzik végig a világon, diadalszekeren csörög
végig fővárosokon és kápráztat; színházakban, múzeumokban,
de a gondolkozó emberben utóvégre is le kell csillapulnia,
nem zaklathatja végig.
Nincs-e más na :JYság, mint ez a lázas küszködés, s ez-e az
a boldogság, mely után kívánkozunk? Nem hajolhatna le
Isten hozzánk, s nem lehetnénk-e arra valók, hogy e Fölségeshez való járulásban nyugodjék izgalmunk? Nincsenek-e a
szívnek biztosabb és áldásosabb hatalmai, mint azok, melyek
az embert csak önteltté teszik és mellét s idegeit túlfeszítik?
S nem lehet-e azokra a csendes, mély gondolatokra és vigaszos
érzelmekre bízva a boldogság aranyálmának megvalósítása?
Vajjon a zajgás, pezsgés, az izgatott, az embert kevélységbe s
önmagával való megelégedésbe kergető szenvedélyek nagyobb
zálogot és biztosítékot nyujtanak-e boldogulása iránt, mint
azok, melyek az emberi lélek mély csendjében, legfönségesebb
sejtelmeiben, legnemesebb vágyaiban, leghajlékonyabb s jóra
legalkalmasabb pillanataiban lépnek elébe? Szóval vajjon az
öntelt emberiség •ragy egy felsőbb hatalom alá meghajló
elismerés révén jut hozzánk a boldogság? Mialatt nézem a
fergetegben a nyugodó ondavai vámost, kezdem érezni a
fölséges Istent, ki leszáll irgalmasan hozzám s eitölt csodálatos,
bűvös mély gondolatt[."J, méltatlanságom megsemmisülő érzetével ; kezdem érezni, hogy az emberi lét és természetes képes-
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ség pókhálóján túl mérhetlen utak és pályák vannak a boldogságnak nyitva : s ez az érzet a legmélyebb hódolat s önmegsemmisítés súlyával meghajlítja lelkemet ; ime, ez az
alázat szelleme és nem betűje! Fönséges világ! Új álomlátás !
Megrendítő valóság! Ilyen is van a földi életben•! Azokban a
szegény emberi lelkekben l Fogalmam sem volt róla l Ime,
ez a hit hatalma és világa.
Júl. 26., délután. Tiszta akarok lenni Szent Pál szava
szerint : elegit nos Deus, ut essemus sancti et immacculati in
conspectu eius. Következőleg mind a három concupiscentiát
legmélyebb gyökerében utálom és üldözöm, s bármit látok
másban, ami ezzel ellenkezik, az nem változtat felfogásomon.
Ilyen pontok : a inegszólás, kritizálás, debachálás, a fölös és
világias bútor, ruha, pénz, az asszonyokról, főleg mint szépségekről való beszéd, az illetlen tréfák. ((Quid quaeris inter
mulieres, qui in altari conversaris.» Hieronym. O, minél világosabban látom a romlást, melyet nem is sejtettem, annál
fönségesebb lelkem hevülése, s annál lelkesültebben kelek
szárnyra oda eszményem felé, mely változatlanul ragyog, int,
hív. Édes Jézusom, első szerelmem félénk gyöngédségével,
méltatlanságom szégyenpirjával kívánok hozzád lépni ; mindennap oltárodhoz.
Júl. 27., reggel. Egészen beletalálom magam azon édes,
buzgalmas, alázatos hangulatba, melyben mint germanikus
exerciciumaimat végeztem. O, szent engedelmesség, alázat és
rejtett élet, jöjjön el mennyországtok. Meglepi lelkemet az
alázatos imádás s az Isten fönségét hirdető komolyság, mely a
gót dómokban talált küejezést. Azért sírok én mindig a gót
templomokban. A testté lett Ige, mely mint csecsemő fekszik
szalmán, körötte egyszerű szűzies anyja és az együgyű ács
kimondhatlan· mély alázatba merítik a lelket, mely ez egyszerű alakban szemléli a végtelent : s ez a gyermekded egyszerűség, mely játszik, mely mosolyog, s melynek szemléletében elveszve magad is egyszerű gyermek lettél, közötted
átfolyik a gót stíl magasztos és komoly alkotásaiba. Sehol sem
lehet tanulni alázatot, egyszerűséget, engedelmességet, csak
Jézusnál ; ez az ő iskolája; maga mondta : discite a me; de
mily megvilágítást nyernek e szavak a testté lett Igében !
Adoro te devote latens deitas.
Júl. 27., délben. Akár mindig ugyanazt írhatnám; megragadó Krisztusnak, az Ember fiának szeretetreméltósága,
kedvessége és alázata. Ez a szellem mintegy drága kenet,
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mely a lelket Krisztu~sal való szoros összeköttetésben tartja.
Ez az ö szívének illata, mely elillan legmélyebb valójából,
mintegy lelke. Ó, tehát egyre fontolgatni ezt a hármat :
l. szegénység, akár tényleges, s nemcsak szándék szerint való ;
2. a mellözés, figyelmetlenség, kevésbe-vétel szíves fogadása ;
3. igaz, szív szerint való alázat. Lehetőleg nem törődni mással ;
az embereket tisztelni, becsülni, !lekik jót akarni, de emberileg
velük keveset foglalkozni; istenileg s Istenért sokat, sokszor,
amikor alkalom van rá.
Júl. 27., este. Rákényszerítern magam a bensőséges életre,
hogy t. i. foglalkozzam folyton Istennel, Krisztussal s azokkal,
mik a hitből valók. Lelkem mindig szertecsapongni vágyik,
az érzéki dolgok, a napi események, a mulandók iránt érdeklő
dik. Ime a fölületesség öröksége, melyet magunkkal cipelünk.
Pedig természetes volna önmagunkkal foglalkozni, magunkba
behatni, lelkünk ügyeit vizsgálni, érzeteinket tisztítani;
gondolatainkat a hithez idomítani, az Úr Jézust, lelkünk eszményképét egyre, folyton megtekinteni ; öt magunk elé
állítani s párhuzamot vonni közte s köztünk. Édes és sok
dolgot adó foglalkozás : mert jól kell behatni az egyes érzelmekbe, például az alázatba vagy engedelmességbe, folyton
beleillesztgetni lelkületünket, melyről nagyjában tudjuk,
hogy mije nincs, mije hiányzik. A szellem az egy maradandó,
kezünk ügyébe fekvő lelki állapot, és az állapotot megteremteni, ahhoz hosszas szoktatás, illesztgetés, próbálgatás kell.
Például, hogy az Úr Jézus alázatát, ezt a pregnáns, éles
jellemvonását átértsem, s~káig kell vele foglalkoznom, míg
jól kezdem látni, érezni jelentöségét, gyakorlati hatását
észlelni, gondolkozásmódomba átvenni. Már ezáltal is megnyílik valami mélyebb belátás, betekintés az Úr Jézus szivébe
ezzel együtt a lelki életbe. Ez a lelki élet együtt jár a világtól való elvonulással; a lelkiekkel való foglalkozás magunkba
mélyeszt, összeszedettebbekké tesz, az imát és a komoly munkát megszeretteti. Ó, bárcsak haladnék ez irányban ; világias
érzelmű papság nem hathat, a világias érzelem kikerülésére
pedig nem elég az elvek tudása; kell az Úr Jézusszíve erényeinek folytonos, élénk átérzése, szívünknek hozzájuk idomitása ;
a szegénység-, alázat- és engedelmességhez való gyakorlati
affekcionálása. Nekem is jobban kell ezt gyakorolnom :
vájnom a kősziklába a csendes megvonulás barlangját.
Júl. 28., reggel. Mindig szerettem az Oltáriszent~éget;
ó, legyen ez a szeretet jellemvonása lelkemnek. Két pont a
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szembeszökő:

l. Az előkészület. a) Krisztus mondja: desiderio desideravi hoc pa sc ha manducarevobiscum. Mily tekintet
mélyed e szavak által Krisztus szívébe ; látom azt a felcsapó
vágyat ezen szentségi !l_llapot után: kedves az Krisztusnak;
kedves előtte szeretettjeinek az a bensősége, lángolása,
hevülése ; b) vizet önt a tálba s kezdi mosni tanítványai
lábait : alázat és tisztaság. Két nélkülözhetlen kellék Krisztus
ismeretére; alázat és tisztaság; Krisztus alázata valósuljon
meg bennünk, Krisztus tisztasága; ó, ákkor értjük meg,
mi az Oltáriszentség. 2. Maga a rendelés. «Ez az én testem.))
«Ezt cselekedjétek ... )) Krisztus először velünk van ; másodszor áldozatot hoz ; harmadszor, szorosan egyesül. Velünk
van mint mester, vigasztaló, buzdító, példát adó ; a magányba,
az imába és az áldozatra hív ; ezt kell utánozni. Másodszor
áldozatot hoz, vele áldozunk ... Harmadszor szoros, benső
séges, titkos egyesülés l - Ezt főleg mások miatt írom, hogy
kellően előadhassam.

Júl. 28., délután. Krisztus szenvedésének imádandó
kezdete az Olajfák kertjében. Hogy szomorkodik Krisztus l
Ime az ember fia l Ö, be közel áll hozzánk, ó, be jól érezzük, s
ő a mi testvérünk. De sohasem meríthetem ki ezt az összetartozási és testvéri érzetet, kedves, szomorkodó Megváltőm l
Érzem azt a közelséget, melyben tiszta, galamb lelkeidhez
állottál, kik úgy sirattak, vigasztaltak, enyhítgettek téged.
ö, én is mindjárt odasietnék az oltárhoz, elgondolni ezt az
egy, nagy, csodatényt, hogy te szomorkodol. S min szomorkodol, kedvesem? Tudom jól okait bánatodnak. Lám mind,
mind enyhíthetem ; ó, hogy fogok dolgozni, a bűn irtásán,
hogy pusztítom vadonját, hogy bátorítok fel másokat is
tisztaságas szerelmedre. Főleg mi, papok, mit tehetünk, ha
Krisztust úgy mint testvérünket szeretjük, ha a bűnt oly
eleven, élénk borzalommal látjuk. Ime ez az érzülete a Jézust
szerető szívnek. Enyhítsük, hisz kér, hisz könyörög.
Nagyszerű gondolat: Krisztus imádkozik! Ö mit? Kér
irgalmat : ((Atyám, ha lehetséges ... n Összezúzó ima ! Ö,szívem
Istene, hogy imádkozhatol te, hogy könyöröghetel'? Fáj tehát
valamid? Terheli, kínozza szentséges szívedet, s te szabadulni
vágysz? Tehát te szereted a te kedves életedet? Szorongatott
lelked fölsír az égre? Ö, mi lesz velünk, szent, irgalmas Isten,
mi lesz velünk? Krisztus, ami életünk, szorong és sír! Ö, hogyha
a teremtés elsőszülöttje és királya így vergődik, Istenem,
mily baj érhet minket? Hogy küszködik föl ebből az áldott
s"zívből az a hang, mily könyörületre s könnyekre indító,
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melybe az édes Jézus szíve vágya, félelme, szomorusaga
rejtőzik ! Mily gyengéd, édes érzelem, mily mély és rokonszenves, ó hogy hatja meg az édes Isten lelkét?! S nem hatotta
meg, nem ; - sírhat tovább ; ó, ki segíthet rajta? Én, én ...
főleg a pap. Krisztus nem hallgattatik meg l Ez a legborzalmasabb vonása az evangéliumnak, az Isten ekonomiájának. Sötét marad, engesztelhetlen ; nem veszi el a kelyhet.
O, ime a legjobb felelet minden szenvedőnek, aki panaszkodik, hogy Isten meg nem hallgatja l Ime Krisztust meg nem
hallgatta. Mily mély hódolattal, alázattal s megsemmisüléssel
imádkozott, s mégsem hallgatta meg. Részünkről a megadás,
a szolgai hódolat az, ami Istennek jár.
Krisztus mondotta, hogy sok elvész, multi sunt vocati ...
lata est via et spatiosa porta ... et multi sunt, qui arnhulant
in illa. Krisztus imádkozott, hogy ne vesszen d egy lélek sem ;
de nem hallgattatott meg. Kérdezzük miért? Feleletül csak
azt nyerhetjük: a hit által akarta Isten üdvözíteni az embert;
mély alázattal kell hinnünk s benne mindenekfölött bíznunk :
így akart ő üdvözíteni minket. Aki nem akarja eszét és akaratát ez útra terelni és a dolgok fölfogása után jár, az már nem
a hit ösvényein halad. Placuit Deo per fidern salvare mundum.
A helyett, hogy azt mondják, az nem lehet, hogy annyi ember
elvesszen, és Isten oly kevés eredményt elérjen, hinniök kell ;
amit megtehetnének, ha Istennek hódolni akarnának ; mert
mihelyt valaki ezt erélyesen és következetesen megteszi, az
már üdvözül. Tehát aki akar, az üdvözül ; ak~ nem akar, az
nem üdvözül. De lehet-e csodálni azt, hogy csak azt üdvözíti
Isten, aki üdvözülni akar, s nem inkább azt kellene-e csodálni,
hogy Isten üdvözíti azt is, aki üdvözülni nem akar? Belátjuk
ebből az óriási kötelezettséget : hinni és másckat is mindenáron a hitre vezetni, a hit érdekeit mindenütt óvni, főleg a mai
világban, hol minden lerontására tör.

Júl. 29., délben. Jézus szíve koszorújával, mely nem
borostyán, sem virágkoszorú, főleg pedig keresztjével és
sebével hirdeti, hogy mily nagy és hatalmas erő az az ő szenvedő szeretete. Az a kereszt a világ üdve úgy, hogy minden a
világon általa, belőle ; hiába prédikálnak, tanítanak ; hiába
erőiködnek : minden Krisztus által. A kereszt által, s azon
mély seb által, mely semmisíti, tönkreteszi, kimeríti ; olyan
legyen a mi szeretetünk : lángoló, igen, hevülő és lelkes s
egyszer~'llind megtörő, kimerítő, tönkresilányító. Legyen
Krisztus áldozatos szeretete mindennek Ura. S ezért hevül72

jünk : hisz minden éren hajókázunk, s e hömpölygő, áradozó
folyamot megvetnők? Minden lendületen örvendünk, se mélységes impulzust használatlanul hagynók? Tehát ez a férfias
odaadás kell ; mely nem inog meg ellenkező benyomások
alatt s mely fáradhatlan ul tör egy célra! És pedig ne felejtsem:
áldozatok árán ; nincs más szeretet, mely krisztusi, mint a
szenvedő szeretet ; azáltal, hogy keresztjét magam ügyévé
teszem, szellemét vallom; majd gombamódra kelnek a nehézségek és a bajok: ezeket szeretetből, szívesen eltűrni s rajtuk
át Krisztus ügyét győzelemre vezetni l
Júl. 29., délután. Az a bús, érzelemteljes alkonyati kép
van szemeim előtt, melyet a Szent Szűz nyujtott, midőn a
kereszt alatt ült, az édes Jézust tartván ölében. Ismét öledben van, Szentlélek mátkája, ismét - hej, azóta, hogy
tengernyi kegyelemtől elárasztva azt mondtad: ime az Úr
szolgálója, s méhedbe fogantad, be sok lett máskép l Életed is,
kedves Szent Szüz, úgye csalódás és keserűségek változata, s
most kifogyott végleg szívednek vigasza ; mint kettétört pálma
hajlott le a földre, pihenni vágysz. De máskép kell felfognom
nekem, édesanyám, töméntelen kínodat, - úgy mint az Isten
kegyelmét, úgy mint leszakasztott ágat arról a keresztfáról,
melyen Szent Fiad szenvedett. Krisztus legyen életünk és
halálunk, benne örömünk és kínunk, sőt több kínunk, mint
örömünk :akkor jó és édes lesz minden. Ezt én még nem értem:
azt az elrejtett életet Krisztusban. Az életnek értéke annyi,
amennyit Krisztusért tettünk ; más itt nincs elszámolni való.
Tehát belső izzás, nagy buzgalom, forró ima-magány, önmegtagadás, alázat; mást nem tehet senki, legyen pápa vagy
miniszter, lángész vagy kukkó. S ez adja azt a nyugodt, férfias
jellemet, mely megállja helyét Istenért, s mással nem törődik.
Különben csak a nagyok és szereplők lehetnének boldogok ;
pedig a nyolc boldogságban eze~nek nincs helyük.
Júl. 30., este. Most fejeztem be szentgyakorlataimat.
Nincs sehol annyi mélység és bensőség, mint itt ; s ezek
formális óvszer az ellapulás s a modern felületesség ellen. Bár
megmaradna, ami úgy megragad ott a lélek elevenjén, hogy
ugyan hiába vergődik. Legalább habitualiter biztosítom ez
érzületet, ha mondom : akarok minden bajt, kellemetlenséget,
gúnyt és félreismerést szívesen tűrni és akarok <<agere contra
sensualitatem, carnalern et mundanum amorem».
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1890
Jan. 10. Kifeszítettem a mellemet, ropogott a csontom
bele, úgy kívánkoztam az örökkévalóságba. Áztattam Krisztus vérében idegeim gyökereit, hogy egy új virágzás fejlődjék ki rajtuk ; s nem akartam látni, érezni, hevülni csak az én édes javamért, Jézusért. In foraminibus petrae, in
caverna maceriae l Nem féltem semmitől, járványtól, háborútól. Mint gyönge délibáb látszott a francia forradalom átélt
remegése, borzalma. Semmi sincs, minek oda nézz l Csak a
Krisztus szerelme l O, legyen szenvedésben is oly életerős a
lángom, mint most. Tegyek, tegyek ! M~t? Szeress. Pá ! Pá l
Febr. 5. A halál eltorzítja az arcot, mint mikor a csinált
virágok leheletszerű szirmaiból, levélkéiből, ágacskáiból kiszakítjuk a sodronyt ; kifacsarva, összetépve, összezsugorítva,
ronggyá szakadva erőszakról panaszkodnak. úgy húzza ki a
fájdalom a lelket azokból a szövetekből, azokból a finom
rostokból, azokból a pillákból.
Ápr. 21. Mi emberibb, emelőbb, lelket s éltet adóbb, mint
az áhitat? O, ez tesz egész emberré l Mily puhák és tiszták e
kezek, melyekbe arcunkat borítjuk; mily könnyű ez a test, mely
itt mint a sudár liliom díszeleg az Úr előtt; mily tiszta, magasan úszó felhő ez a hangulat, mely érintetlenül áll a világban s
nem a világból való. Az ember megtalálja magát egészen ;
érzi magát egészen ; oly boldog, oly csendes, oly elég magának l
O, nagy bölcseség, ó mély filozófia, regnum Dei in vobis l
Szívem kifeszül, mint a festővászon, hogy felfogja minden
ecsetvonását annak a színnel, fénnyel, élettel, alakkai telt
Léleknek l És kér és könyörög ezen fiatal lelkekért, melyek
kezeimre bízvák, teljes megnyugvással lévén a bajok és a
nyomor láttára is l Van udvarunkon egy pár gerlice; húg
magában sokat, fölhallatszik csendes estéken a kápolnába :
lelkem is úgy elbúg mindenről Krisztus előtt. Mi c:;ak előre, csak
ki a mélyre; nem be? Uram, segíts meg engem l Alázattal és
gyermekileg kell imádkoznom, maradjunk a külsőségben
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gyermekek s a belsőben legyünk férfiak ; tegyük össze kezeinket szépen s imádkozzunk l Térden, fejlehajtva, lesütött
szemmel l Meditációt, lelki olvasást el nem hagyni l
Klerikusoknak vakációra: legyen gondjuk, hogy· kikkel
érintkeznek, azokat a templomba vigyék. - A primiciánsok
áldozást kívánjanak rokonaiktóL Köszönteni, szóba állni a
néppel!
Ápr. 22. Ö, mily mély bepillantást engednek az Úr Jézus
fájdalmas Szívébe a szentségtörésektől romban heverő oltárok,
az eldugult kegyelemforrások .. ; a régi erény füstölgő
. szilánkjai. Egy rettenetes átok pusztít a szent helyen, a tisztátlanság kísértetc ... hallani a kitombolt, de ki nem elégített
szenvedély tördelt panaszát ... Elsuhognak gyászos árnyak
gyanánt az elcsábított fiatal, gyenge lelkek . . . Halotti
sápadtságban lézengnek a hajdan erőteljes eszmények ...
Ú élet, hová lettél? Hova lett lelkesülésed ; mily fertőbe estek
rózsáid; mily szennybe fúlt bele lelked? !
A tisztaság, a szüzesség védangyala az eucharisztiának,
őrszeneme az oltároknak . . . a liliom címere valamennyi
áldozatos műnek.

Máj. 2. Mit kívánnék? Pénzt és javadalmat? Ah, mily
boldog vagyok, hogy szívem őszinteségében azt mondhatom,
hogy nem. Micsoda édes, boldogító tudat ez ; «nekem nem kell l»
Püspökséget? Nagy szónoki nevet?- Ah, mily boldog vagyok,
hogy azt mondhatom, mem l» Ez a szív, ez az ottokári szív,
ez volna ott is, - s tán nem volna neki oly virágos Máriaoltára, nem oly szikrázó eucharisztiája? Tán nem mosolyogna
felé úgy a lomb és virág ; tán n.em illatoznék neki oly édesen
az erdő't l ú! Jézu::;om, régi ifjú szerelmem l A boldogság a
szív gyengédsége ; - az a mély forrás az, mely a szivet mindig
öntözi s benne mindig tavaszt fakaszt. Csodáljuk, hogy nincs
ember, ki a tavasznak nem örül; mind, még a keserű lélek
is fölrezdül; lám, mi való neki? Tavasz és élet l S miért nem
szerzi meg? Miért téved más örömök felé, hol csalódás vet
véget bolyongásának? Miért nem marad azon eszméknél,
melyek mindig virágzanak, azon :reményeknél, melyek ki nem
vesznek? Siratja később ifjú üdeségH, bánatosan föléleszti
emlékeit, panaszkodik az élet küzdelmeire és kegyetlenségére,
melyek kiapasztották forrásait ; szegény lélek, én is sajnállak ;
de látom, hogy fonnyadásodnak te vagy oka ; te szakítottál az
élettel ; te léptél Je az ösvényi'ől ; te fölmondtad az engede!'75

mességet; lásd, szegényke l Ó, Jézusom, add, hogy szeressünk
téged.
Jún. 9. Mitto vos sicutoves inter lu pos. Új hadakozás ..
a lélek ereje. Csak is az! Sokszor nem tudjuk, mit képzeljünk
az alatt «Sicut oves», de hozzá kell gondolni Jézus szívéből
kivált lelkeket, s mindcn érthető. - A lélek Istennel tel!., s
akkor mert nagy, csak «ovis» lehet. A nagyság nem erőszakos,
csak hódító, nem éri be, ha szétmarcangolj~ ellenét, hanem ha
szívét meghódítja ; s meghódítani szíveket ·csak az Istenből
kiinduló s Istenért lelkesülő szeretet, a lelkek üdvét munkáló,
rugalmas türelem képes. Hisz ez csupa szellem, csupa élet ;
ha az erőszak a sziklához csapja, mint gyöngyöző hullámtaréj
törik meg, pezseg, hűs leheletet, harmatos párázatot lehel s
tovabb siklik ; ha sebet ütsz rajta, nem seb az, hanem édes
hasadás, melyből illat, az erény illata árad l Alakokat támaszt
benne minden ütés, csapás ... legszebbeket a nagy szenvedés l
6, tehát valóságos harc ; de milyen l Amilyennel az esti
csillag harcol a tobzódó ellen, a csillagos ég a kétkedő ellen, a
virág a bús lélek ellen, a gyermekszem és arc a bukott lány
ellen l ..
o

o

Júl. 5. Délután, szombat, 3 óra 36 perc.
Amily nagy elhatározással kész vagyok a Jézus-társaságba lépni s mindenről lemondani, sőt amilyen őszintén
fölajánlom magamat Istennek akár erre, akár másra, amint
szent fölségének tetszik : oly rideg '.'alósággal, oly hideg
józansággal, oly leplezetlen keménységgel, amilyen a halálé,
bánom és utálom a bűnt magamban és másban. Forrón kívánkozom oly lelkiállapot után, melyben folyton dolgozhatnám
önmagam és mások megszentelésén ; kívánkozom folytonos
önlegyúrás után, folytonos és kivételetlen önlemondás után,
·hogy életem minden perce telt pillanat legyen, ne pedig üres
lengés, melyre gúnyt és gyalázatot szór az örök valóság. Lám,
és a világ mindenütt mosolygó, üres hiúságával nehéz megküzdeni kint a világban ; nehéz védekezni csókjai ellen, midön
ölében ülünk ; szakítani akarok vele s kötelékeivel. Bennem
megvan ez a forró vágy : tönkresilányítani «én»-emet az Isten
nagyobb dicsőségére ; ha · tudnék előtte kedvesebbet, megtenném, de eddig nem tudok. Az Istenhez legközelebb hoz az
alázatos szeretet, mert ez a legtisztábh és leglángolóbb : ezt
keresem; s mivel ezt a Jézus-társaságban meghozni remélem
Istennek, azért akarok belépni. Édes Istenem f Te látod, hogy
szentigaz mindez, amit írok, vedd, kérlek, szent neved dicső76

ségére ez érzelmeimet. Tégy velem, mint jószággal szokás;
rendelkezzél, használj, mint tetszik, csak add meg azt a
kegyelmet, hogy neked teljes kimerültségig szolgálni: ezt
tartsam legdicsőbb életfeladatnak s legnagyobb szeretetzálognak. Amen.
Júl. 7. Rendkívül érdekes nap l Ma examináltak hivatásomról; P. Dengel keményen ostromolt; szurkom nem volt,
tehát le sem önthettem. A kérdés mindent dönt : mi az Isten
akarata? En kint azt gondoltam, hogy ez; talán bizony nem
ez? Honnan tudjam? Mindenre a föld hátán kész vagyok,
szívem repes áldozatok után Isten dicsőségére, szeretnék
tűzoszlop lenni az Isten szeretetében ; gondolom, hogy a
Jézus-társaságában elérem ezt. Quid juris? Le akarom gyúrni
(cén»-emet szeretetből; kint ezt nem tehetem. Quid ergo?
Gondolom, hogy lelkes jezsuita lennék. Nem hivatás-e ez?
Künn réndkívül sok akadály l Igaz, hogy én künn is gondolok boldogulni; mert el vagyok szánva még a vasba is harapni
s valamennyi fogamat benne hagyni s teljPsen célra vezetni
föltételeimet az Isten segítségéveL Kívánok nem csüggedni,
nem elbátortalanodni és lelkiéletemet illetőleg a teljes önmcgtagadás<on) és teljes önmegvetésen alul meg nem állni.
Va!'szigorúsággal ragaszkodom az órarendhez és a szelíd alázatossághoz másról és más iránt.
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1891
Aug. 9:*" Elmegy a lélek, mert nem idevaló. Hová való?
Hol a lelkek otthon vannak l Itt nincsenek otthon; itt rájuk
aggatnak mindent, betapasztják földdel kunyhóját, földi szemeket adnak neki, földi füleket, érzékeket ; ezt leveti magáról
s megy. Idegen-e ő ott? Nem; kihámozódik a másvilág lakója,
a szentek testvére, a mennyország örököse ; itt elcsúfították,
gubát, rongyot adtak rá, elnyomorították ; de a halálban fölébredt benne az érzés, hogy ez az ő portáj a, át kell menni a kapun, mert ez diadalív; fölirata : aeternitas ... atyai címerének
jelszava fölébreszti azt a.z alvó, delejes erőt ; s ő otthon van.
A lélek ad színt és alakot ... Mily nagy, mikor ennyit
tehet l Amivel érintkezik, az él ; oly forró, hogy melegít mindent ; oly illatos, hogy illatot áraszt mindenre. S mert egyszer
érintkezett, újra föltámad ; s mivel a Szent Szűznek a lelke még
fönségesebb, mindjárt föltámasztja a testet. Minél melegebb
van, annál szebb a virág, a melegágyakban feselnek a legszebbek, s hamar kelnek . . . Míg levetköződnek, kibonyolódnak
testből, bűnből ... azután lesz föltámadás : itt mindjárt volt.
Még a szentek testének is kell rothadnia ; de ennek nem l
Aug. 9. A társalgás és érintkezés a világgal eltompítja
fegyvereink élét ; aki hatni akar, annak eszményi irányban,
mozgékonyari s élesen kell a dolgokhoz látni. Roppant sok
pont van, mire gyámoltalanságunkban nem ügyelünk , a szemináriumban is sok semmirevaló van ... G.-t nem szabad magára hagyni ; a papokat mozgatni ; panaszaik által ne üssön
belénk is a hideg villám, mely rémit, de nem gyujt.
Aug. 9. Elsősorban állnak mindig az ember belső érdekei: az a csatatér a szív, a vezér Kfisztus, az ellenség a bűn,
szenvedély stb.; másodsorban a világ. -Az eljárás a vezéréhez hasonlít, aki tudja, hol, mikor, mikép, mily csapatokkal
hajtsa végre a műveleteket, aki hathatósan és tapintattal vezeti a csatát. Azért tehát éber, érdeklődő tekintettel nézi végig
a tért, s mindent, ami rajta áll, éles észrevevéssei rögtön oda
is vág, s oda talál, ahová kell. Lásd a sok mindenféle művet,
irányt, támadást, nehézséget az Isten országában ; emeld föl
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magas álláspontra lelkedet : onúan fogod csak átlátni a ~sata
tért. Krisztus mikor fölhív, hogy küzdjünk «contra sensualern
et carnalern amorem», va~ósággal legmagasabb szempontra
emel. E körül forog beláthatlan változatban a jelen, készül a
jövő, kísért a mult. Tehát ezt keményen szemügyre fogni, s ha
habzik és hullámzik, ha tajtékzik s járja táncát az örvény, ha
karikázik és tombol: tudni, hányadán vagyunk. Adjon az
Isten erőt és kegyelmet, hogy ez óriási harcot mindig kellő
éllel lássam, megismerjem és megítéljem s tudjam, mit tegyek
ellene.
Aug. 10. Este félhétkor gyóntam. Vértanúi lelkület szállt
meg, higgadtan, zavar és kapkodás nélkül a lélek alázatos érzületében pihentem. Csendes, mély béke szőtte rám~virágos
takaróját, azt a takarót, mellyel a tavaszi virányokat borítja.
Éreztem, hogy mily lelkülettel lehet a halálba menni, mikor
az ember nem fél, csak örökkévalóságot remél. S ó, mit ér az
a gyónás? l a gyónás, mely a szív redőit szétvonja, mely a
képzelödések délibábjával játszó lelket egyszerre hideg számítóvá teszi, mely kezébe adja a kést, hogy kivágja a húst önmagából, saját testéből. Valóban istení gondolat a gyónás, s
a szívbe bevonulá béke e hatalom isteni címere l
Aug. 12. Csak buzgón és rendületlenül kitartani az elmélkedésben ; behatolni e bányába, melyből színaranyat hozunk
napfényr~. melyben az ember először sötéten jár, de azután
csillog-villog mindenfelől, mintha fáklyával járna sóbányáhan. Arra való az adnotációk elolvasása, rendkívül nagy haszonnal jár. Ez újabb tapasztalatom miatt reménylem, hogy
a meditációt el nem fogom hagyni ezentúl soha.
Jézus föltámadása. Hogy lép ki az a lélek a keresztrefeszített testből, hová lép. Mily ür, mily köz ... mélység és magasság ... borong és sűrű sötét, !> ott derű, örök fény l Lenn van
a mag a sötétben, le van taposva, de már megrezzent benne
az őserő, már elsőt cirpelt az a csira, már megmozdult az a sejt,
az a folyam, melyből gyökér ered, gyökér, s abból törzs ...
s lemegy a ((várókhoz». Várnak ... mást nem mond az Irás,
a nagy érzelmek írása, a mélységes élet beszéde ; várnak, hát
mást mit csinálnak? Minek emlegetni a vakandtúráwkat a
Tátra körül? l úgy tesz, mint a festő, ki a pagonyt, a cserjést,
a lábas erdőt egy-két ecsetvonással veti a vászonra ; hát az a
töméntelen élet, - hát az a harc, az a szeretet és gyűlölet?
A pagonyból kiemelkedik egy száraz ág, azon madár ül, ~rre
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a madárra pazarolja művészetét, figyelm él ; s elJ Le a nagy,
évezredes várakozásba belép Kr:isztus lelke ... O, mint :1 meteorok, ragyogó, önemésztő tűzzel rohannak feléje, az élet
felé ... ott, ahol nincs a világok óceánjában más, akii átölelhetnének ; ahol nincs tapodásnyi hely, idegen, hideg minden.
S az a föltámadt Jézus? Az az első tekintet, az az első érzet ...
S a Szent Szűznél hogyan? Mikör én R(>mából júl. 30-án délután 5-6 óra közt a szőllőbe jöttem, anyám nem volt honn ;
érte mentek ... vörös lett, halvány lett, úgy örült. Kevésre
van szüksége a szívnek, hogy 9tüljön.
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1895
Jan. 11. Bementem a kollégiumba ; a porta külső ajtaja,
mely az udvarra szolgált, ki volt nyitva, s mivel sürgős dolgom nem volt, szinte ténferegve kiléptem a befásított udvarra,
inkább kert volt, mint udvar ; hátal pláne egész erdő. Az egyik
fán a középső csoportban P. B. állt egy gallyon s fürészelte
a száraz ágakat. «Mit csináh, szólítottam meg őt. «Hát csak
fariéskálok.)) Ez az ember oly benyomást tett rám, mintha
nem volna hivatása komoly dolgokra, h3nem el kell piszmogni az életét. E képpel többször foglalkoztam. Megszáll az
erély s a működés vágya: Menj ki a világba és lázíts; áldozd
fel magad és mozgasd az embereket. Bejárhatnád a vidékeket
s tarthatnál beszédeket az evangélium megújhodásáról, a
szellem fölelevenedéséről. - Azután megint úgy tetszik,
mintha ez a működés hasonlítana Nebukadnezár szobrához,
melynek cserép-lába volt. Csak a lelki életet ébreszd a papságban s magadban; ez a fő; minden egyéb já~ék. S úgy látszik
nekem, hogy annak a P. B.-nek a fán még sincs nagyon igaza.
Csak napról-napra mindent híven és pontosan megtenni!
Jan. 27. Azt tapasztalom, hogy rendesen azok tolonganak kifelé, akik rosszul érzik magukat befelé ; kiknek nincs
belső életük. Ott kint akarnak érvényesülni ; ez természetes ;
de csakis természetes ; a hitből nem folyik buzgalmuk, és
könnyen kivész. Csak aki szigorúan belső életet él, az lehet
támaszunk l Tenni ; tegyünk l Lassan a testtel l Először is a
mi legfőbb tennivalónk a lelkek üdve ; másodszor a külső
védfalak emelésében is mindig erre befelé kell húzni.
Aug. 4. Este van; borult az ég; esett, s most kellemesen
a levegő ; csend van, csak a verebek csiripelnek a.hárs- és
geszteilyefák lombjában, azután az orgona búgása is hallatszik az esti litániáróL Megint itt vagyok azzal a vágyódó,
tenni és segíteni kész szívvel. Mit tettem eddig? a papnevelés
terén? valamit; nyit-e ez nekem valami különös sikerekre
kilátást? nem hiszem. Mit tettem más téren a nyilvánosságban? Egyáltalában semmit ! s mégis folyton ez feszít, ez hív !
hűs
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ha ez nem volna, egészen megnyugodnám bármely cellácskában. Egy év olyan miP.t a másik.
Bármint is legyen, szívem ifjú, vágyik, hevül és sír ;
ezek szárnyaim; ez erőm és bátorságom. Senkitől sem félek;
senkinek sincs többje, ami a kincsek faját illeti, nálamnál.
Ö szent boldogság ! Hogy akarok belőle és benne élni. -Tehát
buzgón és lelkesen és gyermekdeden és kedélyesen. Igy van
az jól, nagyon jól ! Édes Jézus segíts meg, hogy szerethesselek.
Aug. 6.* Ma kezdődik a Nagyboldogasszony novénája.
Lementem a kertbe, s eszembe jutott, hogy nekem ezt kivúló
áhitattal kell megtartanom : úgy mint otthon a szőlőben,
mikor esí;e fölsétáltam Urbankóhoz s körülnéztem réten s
lejtőn le Esztergomig ; úgy mint ott a gesztenyefák alatt,
mikor izzott a napsugár s leszegezte az asztalra s a papiron
a levelek árnyékait, s minden azt suttogta: szercsd a Szent
Szűzet. Nézd itt hagyta saruit, s a nefelejtsben rád tekint ;
a virágok szemeivel néznek rád a lelkek ; kedves rr..aszk, ki
magácska? mondhatod mindegyiknek.
Délután. Jól vigyázzunk, semmi mást nem szabad akarnom, mint azt, togy az Úr Jézus éljen bennem. Ez előttern
világos. Tehát, hogy minél szentebb, buzgóbb, lelkesebb legyek. Más tendenciákat, milyenek a n agyo bb siker, a kihatóbb működés, gyerekes gondolatoknak kell tartanom. Mit
használ mindez nekem? Ez az indító ok a pályaválasztáshan is.
Én tehát mindenképen arra törekszem, hogy az Úr Jézushoz hasonlóbb legyek ; magamat minél jobban megtagadjam ; az ő keresztjét hordozzam. Igaz, hogy folyton ott kísért
a kérdés : lehet-e azt ott tenni, ahol most vagy? hasonló-e
ott életed Jézus életéhez? Megvan-e ott az a bensőség, összeszedettség, fegyelmezettség, melyet az Úr Jézus követése
megkíván? Azért tehát mindig igaz marad, amit eddig is
fölismertem : engem kiváltkép a működésben való szabad
mozgás tart vissza, melyet a szemináriumban föllelek. Ha
künn a világban is az ima s az önmegtagadás férfiává válhatom, nincs pályám ellen kifogásom ; de ha azt el nem· érhetem, határozottan cserélek. Azért tehát ezt kellene kimutatnod ; mert mások kedvéért a tökéletességben elmaradnom nem lehet. Ez igazán nonsens volna. Lehetséges-e, hogy
az Isten ezt akarja? nem lehet.
Tehát tökéletesség ... Jézusi élet ... imádságos és önmegtagadó élet, ez a jelszó ; a többi mind alárendelt.
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Aug. 7. Ah, ich muss den lieben Heiland besser lieben ...
e szavakban törtem ki s könnybe lábbadtak szemeim. Kell l
Kell l ó nagy kegyelem! Kell! Hála neked Úr Jézus, én édes
Jézusom, édes és illatos mint a méz, rnelyet az ég virágaibó l,
a csillagokból szívnak angyalok. Édes Jézus ... édes Jézus l
S hogyan «jobban szeretni»9 ó Istenem, mily világos ez nekem l
Hogyan szeretni? hát hogyan szokás f:zeretni, szent benső
ségbe lépni, - minél többet feledni, minél többet kicsinyelni
Jézuson kívül, kit annál inkább hordozunk szemeink· előtt
s annál többre becsülünk. Nem is többre ... ő rninden nekünk. Tehát «jobban szeretnÍ>l l Önmegtagadó, összeszedett,
szemeimet fékező, Jézus édes emlékezetét folyton forgató
élet és lélek. Az áhitat szellemét élvezni, szívni és lélekzeni,
leborulni térdre és úgy Jézushoz simuini; hozzá viszonyítani
mindent ; a szentmisét, az adorációt, kivált a csütörtök
éjjelit szívünk áradozásával megülni. Minden, ami gyengéd,
ami erős, gazdag, szép .és hangulatos, minden szolgálatomra
siet, koszorúkat, színeket, lelki szűzi vonásokat, áhitatos
tekinteteket, mosolygó szent szeretetet, ecsetet és angyalarcokat ajánl föl : ime itt, használd föl. S mások szívébe ezt
átönteni ; ami bennem szellem és élet, lelkükbe átültetni, ·
szívem érzelmeit sok száz szívben fölkelteni ... Istenem, rnily
boldogság. Én tehát rnost más ember leszek, a szenvedő Úr
Jézus embere, a szent szenvedés részvététől megolvadó,
Jézus szívének minél több szívet megnyerni vágyó, vágyódó
lélek l
Este. Egészen áthatott az Úr Jézus passiójának szelleme
és szerelme. Az a szent éj mint egy bűbájos világ rnillió jegecszemmel néz reám, csillámlik szebben mint az éjféli égbolt.
Mily gazdagság . . . passio Christi l Bennem is passiót kelt,
ó de milyet l Passio l l Megragadott az az : ego ad hoc natus
sum ; tehát bele kell avulnom, bele nőnöm ebbe a szent igazságba - t<Vei'itas>>. S ez az egyik fő lumen: egészen átvennem
Krisztus érzelmeit és elveit ; csak ez igaz. Belemerednern,
belekövülnöm. Azután minél többet értek és érzek Krisztus
szenvedéséből, annál melegebb, forróbb, termékenyebb lesz
btnnem Krisztus vére. A passio által lesz meleg ; a szent
szenvedélyben felforr. Akiber: a ttpassio» van, akiben az él,
abban forr a Krisztus vére l
Van igazság. A Krisztus az. Körülötte khaosz és skepszis.
Ezért az igazságért vérét ontotta ; vérével s a szentek vérével
és könnyeivel van ez a fala az igazságnak összetákolva. Melege a szent szíveknek olvasztotta egybe köveit. O boldogság l
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S ez a mienk. Azonkívül a boldogtalan kételkedéssel együtt
jár a jellemtelenség. A jellem a lelkek nemes alakja, a belső
valónak kialakulása, megállapodott erényessége, erélye, elve ;
mi a tengelye, mi a sudártörzse? Az igazság. A jellem vezérvonása a meggyőződés ; hol van ez igazság nélkül?
Nov. 12. Tegnap lehangolt voltam, niert a prédikáció nehezen ment, s nem láttam eredményt, sot valami hanyatlást;
de azután nagy kihatásomról szóltak, s ez megint föllendített.
E körülményben láttam, hogy nem vagyok alázatos. Az alázat
a) önismeret, hogy mi vagyok, mit bírok, mit érek ; b) celyzetemnek alapos fölismerése; tehát lstennel s emberrel szemben való elrendezkedés, objektív alapon. Azért az emberek
sem nem imponálnak, sem nem vetjük meg őket. Tehetségeiket elismerjük, de nem juhászodunk, nem hunyászkodunk
meg. Előttünk az érték az Isten, s ezt az értéket kis vagy nagy
tehetségekben, jó vagy rossz körülményekhen, siker- vagy
sikertelenségekben megóvjuk. Az alázat tehát nagy erő ; az
erkölcsnek, a jellemnek, az isteninek preponderálása az értelmin, az efemeren, a látszaton, az emberin. Fintor és békéltető
belátás l
Az alázat függetlenség ; tudja, hogy a fák az égig nem
nőnek ; nem veszti el a fejét sikerekben épúgy, mint balsorsban. In secundis non extollar, in ad versis non deprimar. Humilis sinc fictione ; hilaris sinc dissolutione ; agilis sine levitate.
Ha a dicséret lükteti szívemet, úgy hogy könnyen kibicsaklik
az ész, az rossz.
Dec. 24. Leszállnak az angyalok a mélybe; ott ragyog a
gyémánt ; csillagokon, rétegeken, levegőn át, felhőkön, földre ;
csupa Isten-gondolat. Ezeket az isteni gondolatokat régen
mutatta meg, mikor a Verbum kiindult világokat teremteni,
s kisérték az angyalok. Most újra kinyilatkozott : eum iterum
introducit primogenitum . . . dixit : et adorent eum omnes
angeli Dei. Ime nézni való, új Jákob létrája ereszk~dik a mélységbe : a szegénység, a megvetés, az alázat mélységébe. Éj
van, hideg van, rideg minden ; de ime, ez éjben fény gyullad ;
e hidegben a szív melege fejlik ; e rideg sziklában a legédesebb
méz rejlik : et de petra melle saturavit eos. E sziklahasadék
az Isten kinyilatkoztatásának szent helye l Süllyed a föld ; a
nagyság, a pompa lelki lapálynak bizonyul, s a mélység kiemelkedik ; lelki magaslattá válik. A szegénység lett a lelkek
függetlenségének szárnya. Új világ l Tengerekből kiemelke84

dik. A másik leszáll; a pogányság világa! Új alap- lapidem
pretiosum, electum ponarn in Sion l
a) No hát nézzétek e leszálló, angyali kisérettől körülvett Krisztust ; ezt a szegletet, alapkövet : leszáll a mélybe ;
tamquam lapis l Ami a világ előtt mélység, alacsonyság, amit
elnyel a feledés és mulandóság árja ; amit elborít s aminek
niucs története, és neve: szegénység, feledettség, szenvedés ...
Lejönnek az angyali szellemek nézni ez új teremtést. Ez új
teremtés kihirdetése az elvnek : Isten fiai vagytok, örökkévalóra született lények l Jászolát letette a paloták és kunyhók
közé ; közéjük állt a szabadok s szolgák közé, az örvendők s
kínlódók közé, élvezet és kegyetlenség közé ; két világ, két
élet, két polgárosodás közé. Kihirdeti az individuum egyenlő
ségél és szabadságát: ez az evangélium. S mi történik? a mélység emelkedik, a magaslatok szállnak le : új világ, új civilizáció l Épen úgy a szívben : aki e mélységekbe áll, a szellem függetlenségére tesz szert.
b) Azután nézd az angyalt : claritas Dei circumfulsit eos l
Szárnyai ~ vágyak szárnyai, melyeken lejött régen 900 év
előtt : Dániel ragyogó angyala, cito volans ! ... Szemein, ajkain, arcán,_ homlokán az Annurtiata szűzies szépsége sugárzik ; beköszönt most is azzt1l a pihegő mellel és szívvel, azokkal
a gráciával körülfolyt ajkakkal, azokkal az Isten-szeretettől
s könyörülettől megilletődött szemekkel. Legszebb útja ! Lesz
neki még egy, mikor a sírhoz száll sleemeli a követ !
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1896
Szept. t.* Félre, félre világ; ismét itt vagyok ... Istenben ! Beleáztatom egész valómat, föloldódom benne. Gondolataim, vágyaim gyökérszálai mind belenyomulnak ; hatalmában, fönségében, végtelenségében éldelgek. Ú, Úr l hála, hála
neked, hogy te vagy az Úr ! Megpróbálom köteléli.eimet, vashengereimet; tartanak-e eresztékeikben, nem oldódik-e föl a
viszony köztem és az Úr között; az ontológiai nem ; s a logikai? Ú, az sem! ... Dominus l Bánt, hogy oly keveset teszek
érte s gondolom, hogy többet tehetnék, s nagyobb kihatásom
volna ; de ez mind lidérc és álom ! Esztergomban nem lehet ;
s a papokkal közvetlenebb érintkezés szintén nincs l Az aulahaj ó szár:>.zon ; érzik gyöngeségüket ; mikor emberek hiányoznak, kitűnőt tenni nem lehet. Élni lehet ; másokat mozgatni
és megszentelni, saját meggyőződését kiárasztani, azt lehet;
hogy aztán mit érünk el, az megint más lapra tartozik ; pl.
Szentgyörgymezőn semmit l Legszívesebben mennék, járnékkelnék szerteszéjjel, buzdítanék, dolgoznám, nem nyugodnám ; faluról-falura, papot s hívőt fölráznék. Ahhoz is kell
mélységes, de önálló, s célját élesen fölfogó s kivivő törekvés !
Sze!;!. J. déluíán. A közönséges meditációkat is mély alázattal kezeld ; örvények szélén jársz ; mit akarsz? -A bűnről
gondold meg, s hogymint szereted önmagadat, gondolataidat,
könnyeidet, lelkesülésedet . . . s Isten a bűn következtében
azt mind összetöri, mind ! Kialszik minden szikra, sárrá lesz
minden könny l Mi tehát az a bűn? Valami, minek folytán én
már nem az Isten gondolata, nem az Isten gyermeke vagyok,
azért tör össze ; azért gyűlöl ; már nem Krisztus vérének
gyöngye l Kérlek, édes Jézusom, add, hogy forrón utáljam s
gyűlöljem a bűnt ; add, hogy iszonyadjam tőle ! Ez kell ; így
igaz, hogy delicta quis intelligit; a peccatis meis munda me et
ab alicnis parce servo tuo l
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1897
Júl. 25. Őszintén mondom, inkább könnyeimmel szeretném ezt megírni, mint tintával. Szemern most is könnybe lábbad. Istenem, mit tegyünk, mikor az inkarnáció valósága
borul ránk? l Hová futamodjunk? l Ha a zsarnok kizsarol,
eladja ruhánkat, szétveti galibánkat s annak köveit s azt a
letapasztott sárga agyagot is eladja s mégsem futja ki, csodáljuk kegyetlenségét s sajnáljuk szegénységünket; de midőn
Ist~n emberré lesz, hogy minket magához vonzzon vasnál
vasabb lánccal, hogy lelkünk előtt égjen, mint emésztő tűz s
belevegye magát velőnkbe; hogy a tökély magaslataira hívjon s szédítő s köves, lábat szaggató utakra kerget, míg lihegve
össze nem roskadunk : kérdem, ki a nagyobb zsarnok, az erő
szakosabb hatalom? ! N em lehet azt érteni, azt a kötelezettséget, mely ránk hárul ; azt az adósságot, melyet elvállaltunk ;
azt az égető, sürgető, sarkunkban ügető szükségességet, hogy
magunkat s mindenünket neki odaadjuk
Az Isten lett emberré l Rémséges és ész-zavaró tény ;
mily radikálisok leszünk ; mily áldozatosak, mily vigyázók,
mily törekvJk, szenvedély-maniakusok, zelózusak =-az Isten,
az Isien lett ember l O, imádjuk, hálálkodjunk, tenyerünkön
hordjuk, minden szavát aranygyöngy gyanánt fölfogjuk, vonásait élvezzük ; kellemeibe, szépségébe, áldott lelkébe, szívébe merüljünk. Értem annak az alázatos, bűnbánó középkornak szellemét : az inkamált Isten tette gyermekivé, hódoJóvá, lággyá vaslelkéti Az a Kinga, Klára, Jolánta, Erzsébet,
Margit ... azok a búgó galambjai a megtestesülésnek, azok
tanítanak szeretni, hódolni, megsemmisülni engem is ! Ez az
egy gondolat szentté tesz. Alázatossá, szegénnyé, Krisztussal
síróvá, igénytelenné l Jaj, édes Uram, hát tégy engem is azzá.
Ki ne hajtana itt térdet? Istenem, be kár, hogy az angol tudomány oly emberek fejeibe került, kik a kereszténységet nem
ismerték se részben valóságos hígvelejűeknek bizonyultak ...
Macaulay, aki kifogásolja a térdhajtástl Ha tudnád, ki előtt
hajtottak azok az Eduárdok és Kolumbánok térdet !
Papság kell nekünk, mely az első szcnt karácsony-éj szel87

lemét fölfogja, édességét, áhitatát, alázatát ízlelje; imáját,
áldozati füstjét, az Isten örömét s a szent Szűz boldogságát
átérezze; mely az első nagypéntek szomorúságát, fájdalmát
részvéttel taglalja, térden állva, szégyenpírral arcán, szemeiben könnyekkel; mely irtózzék s kiáltson : elég, elég, Uram,
könyörülj Fiadon ! mely az első húsvét-reggel diadalmas,
csendes apotheózisát lihegő, de meg:qyugodni térő szívvel
szívja magába.
Papság kell nekünk, mely ismét gót dómokat építsen s a
román stíl alakjait oleo laetitiae, a lélek kellemeivel kirajzolja;
mely ezen alakok belső szellemét s illatát érezze ; mely a gazdag, fönséges, nyugalmas s egyre törekvő gondolatnak és érzésnek- halehetne-még egy új stílt teremtene. Ha templomai a keresztény gondolat mélységét tükröztetik, gondolom, akkor a templom építőinek a lelkét is átjárják.
A betlehemi barlang szebb, mint bármely szentély Kölnben, Limburgban, Lainzban; a Szent Szűz áhitata s öröme s
édes élvezete szövi ott a legharmonikusabb vonásokats illesztgeti egymásba.
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1898
Aug. 7.* Piliscsaba, 1898 aug. 6-13. (Lollnk.) Ismét
legfontosabb az indifferencia, mert évek fölülkerciH'désével
úgy érzem magam, mint mikor a kocsi a kerékvágásból kihajol s azután abba visszahanyatlik. Irányt kapunk az indifferenciában. Én is nyerek irányt, melyet így fejezek ki :
én tökéletes keresztény akarok lenni. Most spirituális vagyok ;
nem ragaszkodom állásomhoz egy percig sem ; ha letesznek
ma, nem lágyulok, nem sóvárgok, nem sírok. Mit csinálnak
a jó káplánok? mit a plébánosok? mit lazarista szomszédaim
itt jobbra-balra szobáikban? mit csinálok én, ha öregebb leszek s letesznek?
Mily szívvel és lélekkel kell dolgoznom? józanul, hívőn
és buzgón. a) Józanul, nem képzelődve, délibábos terveket
főzve, nagy sikereket várva ; még pedig azért, mert ez téves
nézet, s hozzá elfogulttá tesz. A nagyzás jól mondatik hóbortnak. Maj omszeretetre is vezet, érzékiességre, és kivetköztet
férfiasságunkbóL Nem vagyok gyáva és nyárspolgárias,
szégyenlős és fajankós. Egy idegen városban sokkal egyediesebben és férfiasabban viselkedem l Nekem jó volna mindig
egy nagyobb utazás; ott érintkezem sok férfiúval, kik falun,
városban, hivatalban, lelkipásztorságban oly önálló, alakzatos,
erélyes jellemet tüntetnek föl, amilyet én alig. b) Hívő n vagyis
hitből. Mindent a hitben látni s másért semmit sem akarni.
A hit fénye a nap ; a világ kőszénbánya ; hiába okoskodunk
a kőszénbányában a napvilágról, s mutogatjuk a sima törésű
fényeslapú szénkoloncokon a nap erejét, borzasztó mcssze
vagyunk. Csak hitből s hitért. Fölhasználni utazást, újságot,
könyvet; írni, olvasni, cikkezni, de csakis azért, amik fönn
vannak. S elveket honnan? Onnan l Nem önzést, nem hajlamokat, nem érzéket ; lelket és életet l c) Buzgón. Tudva, hogy
jó papokat akarunk, s az nagy dolog. Azután, hogy ezt sok
utánjárással, fölkarolással, sokoldalú szemességgel kell mozgatnunk. Gyönge személyes érintkezésem is hallgatag, nem
érvényesülő egyediségern akadályul szolgál. De nem engedele
Be kell folynom l Mozgatnom, irányt adnom. Művclni, föl-
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világosítani kell az ifjakat; nem fák ők az erdőn. Pedig e
részben nem teszek eleget. Érzem, hogy ez bibém, s kifogás
alá esem.
A bocsánatos bűnök. a) Istennek megbántása ; nem öl,
nem átkoz, nem kárhoztat: de fáj. b) Nehéz a gyógyítása; a
kétség miatt, hogy mi halálos, mi bocsánatos bűn ; hol kezdődik a megszólásban, a sikamlósság:t>an. Isten, aki parancsol, ugyanaz; csak hitből ismerjük, hogy van különbség bocsánatos és halálos bűnök közt. c) Isten iránt való &zeretetünk
csökkenése. Ellenszere : finom lelkiismeret és erős föltét.
A réznek, bronznak patinája van, s az emeli értékét, pedig
ez élegülés rozsda. A léleknek patinája nincs, csak foltja,
melyből lupus lesz s elcsavarodik alakja. A bocsánatos bűn
beleveszí magát a lélekbe s alig vesszük észre : hanyagság,
·lustaság, érzékiség, mindenféle szeretetlenség stb.
Aug. ll. Jézus a Getszemáni kertben. Tristis ... milyen
az Isten sorsa, az erény állás& a világon ; a lelkek szomorú
állapota; a hit, a szeretet? De Jézus szívét izzó, buzgó szívnek nézd. Milyen Sámuel éje; milyen Szent Ferenc éje: Deus
meus et omnia! Néri szent Fülöp éje a katakombán. Jézus
szíve mint egy izzó kőszénbánya; tűz a talaj, a fal, tűz a
szénpor is, mély tűz, nem lobog. Különbség van tűz és tűz
között. Más a dorogi, más a porosz szén foka. Szeretni Jézust,
jó példát adni ; a lazaristák megtérítettek sok papot jó példájukkal. ·Nekem is igy kell járnom.
Aug. 12. Mater dolorosa. Jézus nyomaiban járt. Bosnyák
Zsuzsanna Sztrecsnó várából Teplickára ment templomba
télen, mezítláb, s övéinek, kik fáztak, mondá : nyomaimba
lépjetek. Csak az izzó lelkek hagynak nyomokat maguk után
fagyban, jégben, ködben. Omnes sancti, quanta passi sunt I
Dec. 15. Die Religion ist die höchste Betatigung unseres
Geistes. Mikor nagyot, fönségeset gondol, melynél feljebb
semmi sincs, vallást alakít. Bármi szoríthatja az embert
tehetségének primitív gyakorlására, akár ösztön, akár szükség, akár az életharc, tény, hogy a legmagasabb fokán valamely irányzatnak, ott jelentkezik a vallás; ez adta jellegét
a dolognak s betetözését. Ha az erőszak ridegsége szorította
az embert az építésre, tény, hogy építöművészetté a kőrakos
gatás a templomokban lett ; ha az ösztön enyelgett az ember
harmonikus irányzatával s hangokat dallamokká olvasztott,
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csak a kultusz szolgálatában lett művészetté ; a keresztény
áhitat olvadozó bensősége alakitotta át a syrinxet orgonává
s a csengőt haranggá. Bár a népének, a mithosz, a rege a
beszélő tehetség ösztönszerű megnyilatkozásai, melyeken a
természet benyomásai s a szociális szükséglet tükröződik :
littera-kultúrának polcához akkor lépnek a népek, mikor
szent hagyományaikat, himnuszaikat, koltuszuk tanait jegyzik föl.
A templomok csarnokaiban fekszenek a tudomány első
okiratai, s kezdetben mind szent tudományok ; a grammatika
szentiratok magyarázásán ébred; a szent helyek tájékoztatása, kimérése, az oltár fölállítása a mathematikai tudományokat hívja létbe, s ezek exakt jellegét szinte a «religiozitás»
támogatta, mely pontosságat kívánt ; a legrégibb természetrajz a hierofizika ; a legrégibb asztronómia az asztrotheológia.
A jogtudomány s a történet templomi tudományok ... Ime,
a vallás a tudomány bölcsőjét ringatta. Lehet szomorkodni, de nem úgy, hogy lenyűgözzön, leteperjen ; s nem fog leteperni, ha látjuk a végleges hannóniát
s kimenetelt. A szomorúság, ha a lelket ellepi, gyöngévé tesz,
ha ráborul s elfogja a kilátást. Pl. Anglia elszakadása mily
szomorúságot .hozott a XVI. század katholikusaira; de ha
láttad volna a végleges fejlődést, már az a szomorúság nem
olyan ; nem dekomponál, nem gyöngít. Az örök tudásban a
jó mindig győz l Ez adja az igaz szeretetet, de egyszersmind
függetlenséget ; igazán szeretek egy buzgó lelket, de nem függök rajta, mint célomon. A lélek szabadság~ nem engedi színezni szürkén a szomorúságtól a lelket.

91

1899
Aug. 30.*De regno ChristL Jézus áll itt a maga hódító
egyéniségével s annak összes bűbájávaL Isten Jézust küldte,
kompendiumául összes nekünk való bölcseségének. Ű áll
előtérben, minden más helyett. A példa, a fölszólítás, a késztetés hatalma belőle sugárzik ; viszont a visszhang bennünk,
a buzdulás, a fölajánlás mije s mikéntje, ez mind reá vonatkozik. Hogy mit lehetne tenni, ezt róla olvasom ; hogy mi a
több, a kevesebb, azon rajta igazodom el. Ű a programm l
ű az eszmény l a harcot szükségesnek mondta s a harc fokozására, a lelkesülés tüzelésére nógatja híveit. Ez eljárás
észszerűségeért ő a felelős, ő a jótálló. Az ember- s a test- s a
jólét-kultusz, mely napjainkban fejlődik, okvetlenül az Úrral
állítandó szembe - szembesítésre.

Este. Incarnalio. Alázat; a Szent Szűz okos, hogy nem
adja oda méltóságért tökéletességét. Gyönyörű példa a fundamentumra. Quemodo fiat ut sim roater Dei, etsi ma ter Dei,
cum virgo esse veliru l Hány szűz nem akarna királynő lenni ;
Szent Ferenc nem akart pappá szenteltetni a szent alázat
szerelméből. Az erényt szeretni szabad minden méltóságon
fölül, még az Istenanyaságon fölül is. Virgo prudentissima l
S honnan ez okos megfontoltság, ha nem a fundamentum
mély átértéséből és habituálls áthatásából? l ű is beszédbe
ereszkedik, mint Éva : ő is akar tudni; de alázatos akar maradni; fél Isten anyjává lenni. Az meg Isten akart lenni. Ez
őrzi azt, amije van ; az nem.
Mit vittünk ki s mit hoztunk be (a szernináriumba)?
Lelket, testet, szellemet, világot. Miért jöttünk újra be?
hogy pályánkra készüljünk. Ezt a pályát egy szóval jellemzem : Krisztus szerosabb követése. Ideálok szolgálata ...
hivatás. Az ideálok szelgálatára csak hivatások képesek.
Mi a hivatás? az élet odaadása egy gondolatnak.
Mindnyájan jöttünk-e vissza? nem; egyik-másik meggondolja magát. Egyik átment az örökkévalóságba. Mindnyájan akarunk-e sokat? Ne tegyünk egy szalmaszálat sem
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keresztül l Sok akadályt gördítenek egyesek utunkba. Ha a
negyedik év kimegy, örülök; azt mondom : már ideje ; mert
az öregebbek az akadályok, akiken nem fogott a jó szó;
akik kezdetben vonakodnak s huzakodnak különösen tőlem.
Kívánom, hogy jól járjanak, de többnyire az dlenkezőjét
látom. Ezek azok, kik a dolgot nem fogják föl komolyan,
kik a szószátyársággal akarnak tetteket pótolni.
Akarok ideális életet élni egészen az Úr Jézus példája
szerint. Elmondhatom az evangéliumi ifjúval, hogy ezt akartam mindenkor. Más célom, más eszményem nincs ; nem is
akarok szeretni semmit, ami engem az Úr Jézustól elidegenít.
Azért most megint úgy indulok ki erre az évszámra (a la napszám), mint aki dolgozni, fáradni, tűrni akar Krisztusért,
vitam verarn vivere. - Ha missiókba mennék, világos volna
ez a célom, minden léptem-nyomom azt hirdetné; de ha nem
is megyek, mégis élénken akarom átérezni: vitam verarn
vivere. - Ha kolostorban élnék, akkor is érezném azt ; de
ha nem is vagyok kolostorban, az ős kereszténység kizárólagossága, égbetörése pótolja ezt nekem. Ezzel szemben áll a
«fraus diaboli)); mindaz, ami földhöz tapaszt, ami leköt, s
következőleg fáraszt, lohaszt. Ily emberek elfáradnak, már
azáltal is, hogy robotban dolgoznak s reménytelenségük úgy
környezi őket, mint a bérmunkást a gyárak poros légköre és
zakatolása. Nem ; mi mindig nagyot akarunk ; nem lohadunk ;
mi úgy érzünk, mint Krisztus Urunk. ő pedig «heri et hodie,
ipse et in saecula)) ; «quorum spes immortalitate plena csín.
A fődolog tehát megtudni, mi az a «vita vera»? úgy élni,
mint Krisztus Urunk. Szívtisztaság(ban) és a szegénységben s
megvettetésben (penitencia, swretet, önföláldozás, bátorság, nagylelkűség, buzgóság) való hozzá-hasonulás.
Miért més:z: Esztergomba? Hogy «Vitam verarn vivas)) !
Mi a te állapotodbeli kötelességed? Másokat is erre oktatni!
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1901
Aug. 31.*0 kereszténység, mily kevéssé értünk téged l
Valóságos hieroglifek nekünk az a töviskoszorús fej, az a
kereszt. Nem értjük, nem fogjuk föl. Pedig hangosan kiáltjuk,
hogy a szenvcdés egy isteni mélység az ember számára, s hogy
az jó lehet; sőt hogy be van véve az isteni tervekbe, mint
végtelen jó. Tehát a. baj, a betegség, nyomorúság hiányok.
ugyan, de tények egyrészt ; másrészt jobbak, hasznosabbak
lehetnek az örök célra, mint ellentétjeik
Aug. 31. 18. meditáció a keresztrefeszített Úrról. - Én
térdeltem előtte s mondtam : «Míg a térdem le nem szakad,
itt maradok». S kértem igazi kegyelmet, igazi mélységet, s
kivált, hogy krisztusi legyek- egészen ... egészen úgy, rnint
ő ; mert ő a példakép s az Isten gyönyörűsége ; «dilectus» ;
s nincs nagyobb kegyelem, mint hozzá köz~! állni s vele egyetélni. S valahogy rémlik, hogy őt közvetlenül kell megfogni
és a tapasztalatból meggyőződni, hogy ő az Isten-kép. Közvetlenül érzi az ember, hogy ez az ; ezt kereste ő. Ezért az
evangélium, s nem Kant. A tudománynak kritériumai vannak
a revelációról, az inspirációról ; de az éleinek is vannak s ez az élet maga (Ján. 7, 17).

Szept. l. Reggel, vasárnap, csend, buldogság, ez mind
együtt van szívemben, hát ünnep van. Nem hiába «festum
angelorum custodum», angyalok búcsúja ; s én résztveszek
benne. Édes és tiszta, rejtélyes és verőfényes ; s ez mind együtt
van s egybe van keverve a lélekkel ; napsugár, méz, kristályhullám és erdei csend és emberi lélek, ez mind összekeverve,
ez tiszta boldogság. Ez angyali érzéssel adok hálát az Úrnak,
az angyalok s angyali lelkek kedvelőjének, s oly Te Deum-ot
éneklek, amilyet a fiúk énekeltek a regensburgi dómban, hogy
lélekben tapsolt föld és tenger és ember : Omnes gentP.s plaudite manibus . . . flumina plaudent manu. Amen.
Teljesen Krisztusnak élek, semmit sem keresvén kívüle, csak
lelkeket ; teljesen szabadon állok s kész vagyok mindent el94

hagyni, hisz úgy is sziget vagyok az óczánban. Jézusban
rejtett életet kívánok élni, s apostolit. Rejtettet, vagyis nekem
nem kell s nem imponál semmi ; sem Csernoch, sem Csajka,
sem Fischer iránya ; a világ bölcsesége gyerekes, mert térben
és időben kisszerű. Nem akarok színlelni, vagyis irányomon
erőszakot venni emberek miatt ; sem kereket kötni és takti
kázni ; én tudom, hogy csak-ez az igaz. Hadd vesződjenek
s okoskodjanak, hadd politizáljanak és diplomatizáljanak :
az egyszerűség, az alázat, az igénytelenség, az áldozat angyalfejeitől körülvéve élek, élvezek, ujjongok, lelkesülök, rajongok.
Komolyha nem veszek a világon semmit úgy, hogy megzavarjon a Krisztusban való egyesülésben. Szent Pál szerint:
Christo affixus sum cruci. A támadást, csípősséget, a hetvenkedést, a szellemességet semmibe ; ezt aláhúzom : semmibe.
A világ bölcseségét s a tudományt is csak eszközül, merő
eszközül. Ha Afrikába mehetnék, csakis az apostolságnak
élnék. Inkább maradok Esztergomban spirituálisnak s azután
megvonulok, mint egyetemi tanárnak Pesten.
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1905
Dec. 14. * Konszekrációm lelkigyakorlati kegyelme a
mély átérzése Krisztusnak, adventi vágy, szinte vihar utána,
s édes birtoklása. E vágy s vihar, mely végig borzong lelkemen, mely megráz s megrendít, mely a tespedést elűzi, a tiédeur-t, kigyujtja lánggá a pislogó szikrát, lángtengerré a
lobbanó tüzet, s azzal tisztít, izzít, a poklot akarja tisztára
égetni, a profanált vagy blazírt szíveket. Sok dolga van, míg
a salakot kiveszi, míg annak az öntudatlan kínnak, mely a
jobb után a lelket ismeretlenül gyötri, értelmes szolgájává,
erőskarú Herkulesévé válik. Sok a salak a lelken, főleg bent;
a mélyben, a rejtekben, melyet az előbbi lelkigyakorlatok
bennt hagytak, mely fölgyElemlett elhanyagolt, tekintetbc
nem volt zugolyokban. Most bele, oda is, az éles tűzlángot ;
oda ezt a nyaldosó, rettenetes söprűt, végigsöpörni rajta,
hogy csak úgy szikrázzék. Lesz dolog elég; 4 7 év elég bütykök,
gumók, csomók megkötésére, elég a lélek titkos gyönge:Jégeinek erdei guzsalyakká való összefonására; 47 év alatt megszentesíttetik tán a hiba is, s a szemhunyás preskripciója
erénnyé emancipálja a hibát. O tüzet, Uram, tüzet az égből a
mélybe, in repagula, · mindenhová ! Nem lehet itt bízni, csalárd a szív; csak aki bizalmatlan s kivetkőzik belőle, az jár
jól, jár biztosan. Ovizet, Uram, vizet a mélyből az égbe; vizet,
mely a mélységből bugyborékol s fölemel minden piszkot,
szemetet, mindent ; s elfojt minden csírát és petét, s fölemeli
a bizalom, az Istenvelünk bárkáját, völgyek, dombok, hegyek
fölé.
Borzasztóan hatott rám a Laodiceai ((angyalnakn küldött
panasz: Utinam frigidus esses ... Ó jaj, mikor az Isten szelleme szinte a bűn jeges sírjába kívánja a lelket s reméli, hogy
onnan előbb lesz kikelet és föltámadás, mert erős, ébresztő
reakciók járnak ott; ellenben az ernyesztő lágymelegben
szétfolynak a lelkek s nem bír velük kegyelem, eszmény,
rendülés ... ! O angelus, te szellemi erő, te suhogó, te szárnyaló
fölség l ... Ce mal, plus common peut-etre, qu'on ne pense,
parmi les personnes de communauté, et qui peut s'allier av"r
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une certaine régularité extérieure, fait qu'on n'attache pas
assez d'importance a ce qu' on appelle les petites choses; parce
qu'on n'aime pas a se gener; qu'on est toujours content de
soi, n'aspirant pas a devenir meilleur, et qu'enfin on devient
d'unensensibilité désolante pour les choses de Dieu. Az Istenben
igy ellenszenv, undor lakik a lágymeleg lélekkel szemben,
(mint az élet, a tevékenység, a haladás lelke, a szépség géniusza l)
Teljesen tisztában vagyok aziránt, hogy konszekrációm
újabb köteléket fűz közém s Krisztus közé, s így nagyobb a
kötelmern megérteni őt s hasonulni hozzá. Ez a fő, ez rninden l
Jézust bírni és élni. Az új dísz s új munkakör csak eszköz rá.
Mindenesetre. Igaz, nem azért lesz valaki püspök, hogy tökéletesebb legyen; de ebben is, a püspökben is, ez az érték reám
nézve. A funkció más ; az érték a régi. Színaranynak kell
lenni, ha arravaló is, hogy gyertyatartó legyen. A színarany
az én értékem. Kristálypatak legyen, ha malmot is hajt. Magas
hegyről jöjjön, ha lapályba indítják is. S maradjon magasan,
ha le is kell nyúlnia. A régi irány, a régi szenvedély : a patak
magasról jöjjön s tengerbe sie::.sen ... kristályosodjék, tisztuljon ... a tenger hullámozzék, dagadjon, ha flottákat is
kell hordoznia ; a villám száguldjon s feszüljön, ha sodronyokat is kell izzítania : ez mind másodrendű, az ott elsőrendű.
Azért az én föladatom· Krisztust megérteni és jól kifejezni az ő «pia animájáb>, azt a mély kegyeletét az (Tr iránt.
Kimondhatlanul méltatlannak tartom magam e díszes
tisztre; protestáJok Isten színe előtt : Domine, vim patior l
S hogy protestádóm mekkora s mily elszánt, legjobban jellemzi az, hogy a dísz s a dicsőség szétfolyik, mint a milliagyertya széle a láng körül, mint a vízcsepp a befuttatott
ablaktáblán a nagy s egyetlen feladattal: a szép lélek kialakításával szemben.
Segít e részben azok nézete, kik gondolják, hogy a püspök
sem imponál, hanem inkább a szabad, nemes apostoli munka,
hogy az inkább egy középkori keretezéssel csillogó valami s
mint tartalom minden igénytelen, buzgó papban föllelhető gondolatok, melyek engem is segítenek arr2, hogy a káprázat
mitse vonjon le ebből az örök vonzalm ú s végtelen aram ú haladásból - a szép lélek felé. Tehát közös alapon állunk, közös
törekvések alapján, hol fokozatok tekintetbe nem jönnek.
Ma, dec. 14-én tartottam adorációmat sicut angelus
Albaregalensis. E nagy szót mélye~ érzem, érzem fölségét, s
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egyszersmind terhét. Tényleg úgy állok itt, mint ki ex officio
adorátora vagyok itt az eucharisztiának, megbízva szeretetével, dicsőitésével, őrzéséveL S ami még rémületesebb,
megbízva az engesztelés borzalmas terhéveL Hány oltárt kell
újra fölállítanom, hányra lelkemet kenetül ráöntenem, hánynak mécsesét meggyujtanom ... O Uram; íme itt a te adorátorod, engesztelő, arcraboruló angyalod !
A főpap megmosakodott, aztán megkenték olajjal, fölöltöztették, ut sit sicut stella matutina in medio nebulae. Én
mosakszom könnyeimben s kérem térdenállva Jézus főpapi
kenetét. Az Istenség
~- kegyelem lesz nekem, de a Szentlélek is, caritas ejus diffusa est in cordibus nostris per inhabitantem spiritum ej us in nobis; s aztán ép ma egy hét mulva
megkoronáz. Praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis,
_
posuisti in capite ej_us coronam. - Szószerint igaz.
Nem tudom, miféle mélység tárul föl lelkemben, de
bizonnyal ez Jézus édes, sacerdotalis animae kegyelme ;
érzem, hogy mélységes tűrő tekintettel, melyben lélek ég,
kell az egyházmegyén átnéznem, a hitnek szellemében kell
falvait, városkáit bejárnom, a régi apostoli, a mindig új
krisztusi nyomokon. Mécsesem van; Istenem, hogy világít
az ; sugarai hitből s szeretetből olvadtak meg ; hogy világít,
mily vidéket mutat, mily foltokkal, mily füstölgő romokkal,
mily siralmas bánattal telítve. O mécsem, embert keresek,
s te azután világíts, embert, krisztusi érzések emberét ...
Szívem van, isteni érzésekkel telve, nevezetesen isteni szeretetteL A szeretet emberi s isteni lehet; én az utóbbit ápolom.
Ez dagad, ez tágítja lelkemet. Isteni ! De ha isteni, hisz akkor
úgy-e virágos, kenetes, tüzes, fényes ... Ah ez a szó «isteni»
csak azt mondja, hogy olyan, amilyen az Istené, de azért a
kereszt is, a kín is, az Olajfák kertjének küzdelme is isteni. S lángoló lelkem van, s tényleg lángot eresztek magamból, fénysugárt, villámot, napvilágot. Tűzoszlopot a pusztában, áldozati tüzet Gedeon tölgyfaalatti oltáráról .. _ Illési tüzet a
első

az

Karmel-hegyéről.

Anima Christi piissima - adorans -- sacerdatalis hostia - pura - uncta - florida - nitida - luminosa poeta - intuitiva - genialis - hornilis - absorpta - perdita - dilecta - dulcis - fragrans - solitudinaria - montana - nocturna - speciosa - angelica - viator - silentiosa- meditativa- medium- dilatata- alata-igni tacandida - amorosa - cordata - vernalis - abyssis inclamans - cataractis concinens - steilis colloquens - choros
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ducens coeli et maris - gemmata, - apostolica - prophetica - martyrea - palmis coronata - juvenilis - infantilis - siderea - coelestis - primogenita, - idealis typica - barmonica - jubilans, - exsultans - heroica victoricsa - evangelica - triumphans - gaudens - sympathica - contrista ta- umbrosa - luctuosa - fatalis - contrita - confixa - infremens - immortalitatern hibens paschalis - hortulana- ludens- ala u da - velata - excelsi or - anhela - abyssalis - dominica - nuda - formosa lucida, electa- rosea- suaviflua - affectuosa - vigorosa -'pretiosa - praerupta - oblectata - lactea - melliflua energica - vehemens - afflata - inspirata - delicata regalis - valida - exundans, exiliens, liliosa - sanguinosa,
lacrymosa- balsamea- mystica - germana, - exstatica liquata - profunda - arnabilis - ardens, argumentosa,
laboriosa, gernehunda - meduBata - compassiva - devota
- Iimpida, sublevata - serena - laeta, delicicsa - sobria,
casta, patiens-grandis -immaculata- elegans, nobilis insignis - praecellens - studiosa - aspirans - amoena passiflora - sensitiva - profusa, suavis - prospera consolata - placida, reverentialis - psallens - religicsa radicata, exultans.
Summa omnium exercitiarum internerum haec est, ut
abstracti ab omnibus rebus, solum Deum in nudo indepietaque
animae fundo amorose amplectamur et nos totos in amabili
humanitale Christi abscondamus eique conformemur. Blosius.
Miért nem térünk meg? nem hatolunk szívünkbe : öntudatunkba (az örökkévalóságról, a bűnről, a szebb életről, az
örök vágyról, a hiúságról, a világmegjavítás hiábavalóságáról
enélkül). Híres emberek észrevették, hogy imádkoznak, ha
lecsendesülnek. Precatio exterior, quae ore tantum funditur,
palea est, interior oratio granum est, illa et haec simul Deo
grata est.
Egészen különös, mert titokzatos s misztikus összeköttetésbe léptem Jézussal. Mélységes hódolatban járultam hozzá
s ő megértette velem, hogy ő természetfölötti erőforrás, s
következőleg, hogy hozzá, ily új, kikezdő, abszolut erőkkel
dolgozó tényezőhöz úgy kell járulnom, mint akin ő majd
segít, akiben ő majd teremt, ő majd pótol. Fiat, fiat l
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1908
Dec. 22. Ajánlják, hogy cselekedeteinket azzal a kérdéssel tegyük: qu'en dira Dieu? Ö, igen, ezt szeretném tudni:
Qu'en dira Dieu - arról a sok elnyomorodott, elfajult, eltorzult formáról, arról a sok betűről, természetellenes, eunuchgondolatról és felfogásról? Ha így az ő ítélete érvényesülne,
az övé l Hogy törne össze sok minden, hány történeti forma,
békó és kaloda pusztulna el újjáteremtő lehelletétől! S ő elviseli ezt az unalmas világjárást, ezt a hájas parasztészt, ezt
a gondolat-lustaságot, ezt az energiátlauságat! Adveniat
regnum tuum l A te ítéleted is jöjjön l Veni et consideral
Dee. 23. Nekünk kell Isten; nélküle elszárad a lelkünk;
és céltalan, üres és fáradt, sötét és kedvetlen. Nekem
<kell Isten), az én erkölcsi életemnek, melyről tudom, hogy
az nem ethikai kifejezése szociális szükségleteknek, hanem
igenis kifejezése az én szükségleteimnek. Ezek vannak, azoktól függetlenül ; vannak, mert én vagyok előbb s én feltartom a szocietást is. Mindig elfonnyadok s elsötétülök, ha
Isten nélkül gondolom magam.
Nekem ez az Isten Jézus ... az eucharisztiában; s jól
mondja, hogy aki bírja, eszi, az ((habet vitam aeternam».
Miféle energia ez? Megnyugvás és öröm, rendületlen bizalom
és béke ; a rend bírása és élvezete. Mikor vele össze vagyok
kapcsolva, akkor érzem az energiákat . . . szivárognak ;
enthuziazmusom van s az eszményi javaknak örülök. Mondják, hogy illuzióim. Szó sincs róla ; erős s biztos, mint a vitis
s palmites összeköttetése; Isten közel, s eligazodom rajta
bűneimmel, r.ehézségeimmel. Etenim passer invenit ... Más
értékek: Jézus vére, az üdv, a barátság, az eljegyzés ... Jó
barát s hű jegyes. Mi a hozományom? S mi az ő szeretete?
S mibe került neki az eljegyzés? l
erőtlen
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1911
l\láj. A vonat vágtatott Szob felé, kibontakozott előttem
az ismert látóhatár; túl a Dunán a Lázkereszt sziklája. sj abbrabalra tőle a magaslatok vonalai, -itt szemben velem jobbra
nézve a sátoros hegyek s a Kovácsipatak trachit-vonala.
A kálvária alatt vágtatunk, azután jobbra-balra a szobi
házak; udvarok rongyos dísztelensége; azután a Sághegyet
látom, kikezdett trachithomlokával, erdős övével s lent a dolinával. Érzelmekárjai ömöltek el rajtam, éreztem, hogy a lelkem térdelt áhitatban s hálában mindattól s azért, amit e hegyoldalakon sa völgyben átéltem jósággal, érintetlen lelkiségből,
naív izoláltságból, egy édes lelki világ gazdagságából.
Nostra, mila Nostra . . . én így. énekelhetnék; de
·hát mi van rajta szép és behízelgő? Istenem, csupa lélek s
lelkiség virágzik itt ; embereket s eseményeket . a tisztelő s
áhitatos lelkület temperamentumával néztem. Néztem a
kedves nővéreket, lebegő kornetjukat, esetlen alakjukat s
élveztem édes, evangéliumos lelküket. Láttam őket holtan
(Leontina), betettük a sírba, le nem födtük, el nem hantoltuk;
maradjon úgy, míg megjönnek rokonai, hogy lássák még
egyszer s utoljára. Bakternak leánya ZalábóL Láttam őket
dolgaikb•m, munkában, imában, a hivatástól, szentségétől
átitatva. Láttam e szent leányokat, mint kelyheit az Úrnak,
melyeket megtölt mézzel, akác- és hárssziruppal, démutkaillattal és keserű fűszeres izekkel. Mindegyiknek megcsókoltam
volna a kezét l Boldogo!{, kik ezt meg is értenék, azaz hogy
leányosan elpirulnának s elfutnának. - Nosztra, Nosztra ...
hogy is volt az, mikor először szent karácsony estéjén, talán
1882-ben vagy 83-ban kerültem ide parasztkocsin, bundába
temetve, s a jó Brühl Tóni feküdt az ágyban, de tárt karokkal
fogadott, s aztán vacsoráltunk, én lefeküdtem, s éjfélkor értem
jött a fegyőr, lámpással s nagy, csörgő kulcscsomóval s elvezetett a fegyházba, s én a folyosókon úgy mentem végig,
mint szent helyen s kezdődött a mise s fölcsengett az ének :
Krisztus Jézus született ... Ah, nem írni való s nem tintának
való ez mind ; ez léleknek, lírai lelkületnek, karácsonyi
áhitatnak, ember-istenülésnek, Krisztusba elváltozásnak
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motívuma, ---,- ezt csak lélek tudja énekelni s elpihegni magában . . . hangtalanul ! - S mi mindent tettem, élveztem s
lelket vittem s lelket leheltem s suttogtam testvéreim, az
egyszerű nép fülébe s szívébe itt gyóntátva aug. 14-15.,
május 2-3-án l Ki jött volna ide, hogy én itt ne legyek?
a jó Böhm és Steinhübl segítségére, P. Felicián, kóspallagi
adminisztrátor s Poliákovics Náci jóízű, mezei fuvalmú
eszmecseréire? S hamind szétmentek; sén még itt maradtams
felmentem a <<Kopaszra», élvezni napnyugtát, természet
álomba-ringatását, bíborlila eget, - leereszkedő illatfátyolokat, kékséget, szürkületet, kialvást? ! Sírtam s énekeltem,
hogy ez mind mily szép és tiszta, olyan máriás s olyan nosztrás,
s hogy úgy a «mienk» lehet, ami az «övé», sőt ami valamiképen «Ű» l O, az Úr, s ő, a Szent Szűz, akiket katholikus szívünk
el nem választ, bár soha össze nem zavar.
No, és voltam én itt egyszer télen, január l-én, 97-ben vagy
98-ban ; dél volt, nap nem sütött, de világa átszűrődött, s
kettősen világított a hólepel a tájon, sén ott álltam az erdőben,
s valami kimondhatlan, finom lüktetésekben, leheletszerü
ütésekben érintette fülemet s lelkemet távolból jövő harangszó l Csupa ezüstös csengés és lágy elhalás, elülés, mintha
épen ide jönne utolsót lehelni, utolsó hullámában, zsongásában cihaini l Ah, ez a fölséges Angelus Domini ! Hát nem
igazi angelus a harangszó? oly lágy, oly égi, oly harmonikus,
oly lelki. Kevés anyag van benne, s ami van, az mind harmóniába olvasztva, gondolattal, mértékkel s szépséggel átjárva. Igen, ez angelus is szimbolum. Szimboluma annak az
égi végtelenségnek, mely megtestesült s szeplőtelen szépségbe
öltözött s harmóniátjött hozni s az evangélium légi hullámain
bejárja a világot ... eljár mindenfelé, beleharangozza magát
minden lakásba, lebujba ... ah, menjünk innen, áporodott
levegőt, emberszagot, zsír, zsíros bőr szagát érzem ez lejt
borókás hegyoldalak s a hóleple alatt pihenő növényzet
fölött s démutkák s materna dusinkák megremegnek tőle
álmukban . . . Ellejt meghitt, kedves helyek fölött, hol most
csak fázó bokrok, zuzmarás ágak, hó s jég szomorkodnak, de
majd májusban selymes füvek s virágdísz lepi azokat; s ezek
az erdők őrangyalainak találkái, s annyi emlék, annyi érzés s
boldogság fér a lélekbe; hoz magával színt, dalt, nüánszot;
tavaszok, nyarak, őszök s telek kerülnek ki belőle ... Istenem,
Istenem, ott a lélek mélysége valamiképen a te feneketlenségedbe örvénylik. lsten-rokon a lélek ... csend, ez hara.lgszónál is szehh !
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Június. Tragős, Balschhof. Vivat l - Keserves hónap;
ll-én kézhez vettem egy kis nyomtatványt ; nem. tudom, ki
küldte ; alighanem a nuncius. Kinyitom, hát mintha tiszta
kék égből a villám csapott volna belém, olvasom, hogy indexre
kerültem : Az intellektualizmus túlhajtásai, A modern katholicizmus, s az Egyházi Közlöny egy cikke l
No, hát fiat vol~ntas Dei l Ha ezzel a világon csak egy
légynek is segítenek, szívesen elviselem ; elviselem mint megaláztatást, büntetést bűneimért - el, el. Megérdemlek én
mindent ; s ha ezzel csak azt érdemlern ki vagy szerzem
magamnak, hogy az Isten biztosabban megbocsát s jobban
szeret : ó, nem bánom, hogy hegyébe minden irka-firkámal
indexre tegyék s az ujjamat is levágják; szívesen l
Demosta történelem számára i~ kell okoskoLini s másoknak is igazi javát ez esemény által szolgální, s ezt akarnám én
most megtenni, mikor erről való gondolataimat írom le.
Mik azok a szellemi törekvések, mclyeket kidolgoztam
magamban, legalább törekedtem, s melyeknek itt kif·~jezést
igyekeztem adni e kis míívekl>en? l~n az egyház hű fia
vagyok, s nemcsak passzív lelkületű, hanem aktív lt•rn1észetű
híve is akartam lenni. Komolyan vettem azt, hogy az egyháznak minden korban van hivatása a lelkek vezetésére s hogy
minden időben az uad maiorem Dei gloriam» elvet főleg a
lelkeknek Krisztushoz való vezetésében, a hit s szeretet
uralma alá hajtásukban kell érvényesíteni. Ezt a XIX. században is kell megtenni ; ezt nekünk kell megtennünk. A világ
változik; a szellemi áramlatok, az uralkodó eszmék, a nézetek
úgy változ:1ak és váltogatják egymást, mint a kalendárium
lapjai; ezeket az áramlatokat megérteni, ezekből tanulni,
a világ igazsági tartalmát a történet föltárt lapjairól leolvasni,
igényeit úgy az igazság beállítására, mint a helyes methodusra
nézve, melyen vezessük, megismerni : ez a mi faladatunk.
Nemcsak a Szentlélek ures delicata spiritus» Szent Vazul
szerint, hanem minden lélek olyan ; érzékeny, s van sajátos
ízlése és érzéke, s úgy kell őt fogni és kezelni, ahogy azt
elviseli. Aki máskép fogja, az rosszul fogja, s ha betegnek nézi,
rosszul kezeli ; ha pedig neveletlennek, mint kihez missziója
volna, akkor csak az ellenkezését s durva kamaszságát
ébreszti fel maga ellen. Meg kell tehát érteni a szellemet,
irányát, pszichológiájá~, orientációját, hogy azután azt, ami
téves vagy egyoldalú vagy rosszul orientált, kijavíthassuk s
kipótolhassuk. Igy akartam én is megismerni, fölérteni és
megérteni azt, ami elfogadhatatlan a korszellemnek a
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kereszténységbő!,

s főleg megismerni és megérteni azt az
utat, melyen nem tudom miféle befolyások, rossz s jó érzések
s tapasztalatok benyomása alatt fejlődött oda s fejlődött
azzá, arnivé lett.
Mindenféle alakban foglalkoztatott a probléma, hogy mi
az oka a mai kor vallástalanságának s főleg az egyháztalanságának? úgy láttam ugyanis, hogy .a inai nemzedéket
kiválóan jellemzi a vallásos érzés hanyatlása s a vallásos élet
csödje. Mi hát ennek az oka? A fölfogásban, az érzésben, a
magatartásban, az életben van-e?
Arra a meggyőződésre jutottam, hogy az oka elsősorban
a szellemi anarchia, mely az egész művelt világot sivataggá,
mondjuk egy úttalan, de össze-visszataposott mocsaras sárrétté változtatja. A lelkek elvesztették az orientációt ; nem
tudják, hol az igazság, mi a cél ; s így zűrzavarban vannak,
s ténfergés, blazírtság, közöny s apathia jellemzik őket.
Az anarelliát a filozófia hozta ránk, mely teljesen kompromittálta az észt, mely sarlatánokat s száj-akrobatákat
léptetett változatos műsorban a deszkákra, s rendszerekben,
egymás fölött bukfenceket hányó filozófiai tanokban oda
juttatta a jámbor közönséget, hogy ennek nemcsak szája,
de a szó szoros értelmében az esze is elállt. Mi hát az igazság?
Ez, vagy az ellenkezője? Kinek higgyünk? Mit állítanak,
amit mások kétségbe nem vonnak ; mi szer,t és imádandó,
mit mások nem káromolnak? Itt a nagy akrobata Nietzsche,
::1 nyelvművész, kinek úgy látszik, minden azért van, hogy
feldön tse, mint ahogy a Rontó Pá Inak is 11zé~t 11l<ad megvalamin
a szeme sa keze, hogy szé~.:;zeJjc, Heki m1nden, vagy mondjuk akármi, vörös posztó; s ő, a filológaz a bika, mely majd a
zápul~ papiros-világba lyukakat szakít. Azután jött a szalonfilozóf, a spiritualista, vagy nem tudom mi, Bergson, s az
bájolts bűvölt s nagyszerű frazeológiával bizonyítgatta, hogy
ami van, az nincs, s ami áll, az folyik, s ami különálló, az
mind kontinuum, s más egyéb paradoxonokat produkált.
Azután a sok eredeti gondolkodó, kiket nem feszélyez semmi ;
kik a régi szofisták bűvész-céhét sétáltatják el szemeink
előtt nem görög tógákban, hanem klakkban és frakkban.
Könyv százezer számra jelenik meg, s mindenféle ·új megváltók, új világ- és igazság-felfedezők, ész- és értelem-mentők
törnek a színre. Ezzel a termékenységgel fordított arányban
áll a lélek fogékonysága, s rohamosan vész a hit a szívekben ;
üresség, elégedetlenség, kétségbeesés ...
Ezt a bajt s a baj-okozót intellektualizmusnak hívják.*
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Az intellektualizmus a fogalmi világnak önkényes elés despociája az emberiség élete és sorsa fölött.
A fogalmak világába zárkóznak el filozófusaink, s ott abban a
híg miliőben karikáznak s csinálják akrobata ugrándozásaikat és szökelléseiket. Az igazság_ komoly szolgálata helyett az
újdonság ingerli és vezeti őket. Ok az utat mindenütt s mindig
új útnak gondolják ; ami régi út, azt útnak nem tartják, s
így természetesen minden ügyeskedésük az útvesztők geográfiájává minősül. Hogy az igazság csak egy, bár bemutatkozása változatos lehet ; hogy az igazság szolgálatának
stílusa, keresésének liturgiája van; hogy a Jogikában s
dialektiában e szolgálatnak valami illemtana s udvartartása van; hogy az egész nagy világ kapcsolatai s az élet
szükségletei s tapasztalatai nemcsak ellenőrzői, de árgus
szemű testőrei; s hogy ennek a nagy, hierarchikus szolgálatnak, bármily bravurral s zsenivel végezzék, folyton a nagy
valóság, az egész lét tükrében kell magát megnéznie s
vigyáznia, hogy rendben van-e egész magatartása, s hogy
nem hagyta-e magát megzavartatni a folyton jelentkező
ötletek, népszerű, de igazsági tartalomra nézve ellenőrizhetlen
elemekből ily lelkiismeretesség, józanság, szolídság nincs
a szellemi áruk forgalmában ; ott a nem tisztességes kereskedés egészen zsidó erkölcsű, s azért azután a filozófia telekitéri vásárrá fajul. S a művelt intelligencia, mely adorálja a
zsenialitást s hódol a szellemi kiváltságnak, e tarka-barkaság,
e vásári reklám s megbízhatatlanság benyomása, disszolváló
behatása alatt lelki beteg lesz, beleesik az intellektualizmus
betegségébe összes következetlenségeivel, blazirtságba és
skepszisbe.
Az intellektualizmus egészségtelen állapota abban nyilatkozik, hogy az_ emberi értelem megzavarodik a szuverén és
isteni igazság iránt, s maga egy állalános tohuvabohu-ba
kerül bele. Nincs talaj a lába alatt, biztonsági érzete elhagyja;
feje szédül, mintha tengeri betegség gyötörné agyvelejét.
Sőt ennél is nagyobb a baj ; mert nemcsak a talaj mozog,
hanem az ég is szakad ; az eszmék csillagai leesnek, s a célok
sarkpontjai kiszakadnak
·
De egészségtelen az intellektualizmus azért is, mert
hibásan aktuálja az észt : egy tehetséget minden más tehetség,
tehát az egész emberi szisztéma rovására; mindent csak az
ésszel, tehát absztrakciókkal akar eligazítani, s egyoldalú
(absztrakt fogalmi) életreakciókkal akar eleget tenni az élet
sokoldalú s a valósággal sokféleképen érintkező s a valóságszigetelődése
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nak sokféle befolyása alatt álló emberi természet igényeinek
és szükségleteinek. Az intellektualizmus a világot ésak levonásokban s elvonásokban tartja és fogja; köze van azokhoz
a hígított, az absztrakció s elkülönítés ollóival kivágott részletekhez, azokhoz a desztillált, ad usum delphini, abstracte
preparált képekhez s azokon át a valósághoz. Ez a valóság a
substantia prima ; az a gondolati, fogalmi világ a substantia
secunda ; s az emberi ész bizonyára arra való, hogy a fogalmak
által az eligazodást megtalálja ; de betege lesz, ha az absztrakciókat eligazodásra, a konkrét, nemes élet s az egész
természet aktuálására fel nem használja. A teljes, igazi tudás
csak a fogalmaknak a valósággal, a gyakorlattal való kapcsolatából lesz ; ellenkezőleg pedig ködbe s felhők tengerébe
vezet s az embernek az önmagából csúfot űző ember bolon'd
csörgő sipkáját nyomja fejébe.
Az ész magában véve csak orgánum, s ha ez orgánum
sajátos tevékenysége a többitől elkülönül s az egész életet,
annak minden tartalmá t, az élet filozófiáját s értelmét minden
mástól, az ember valóságától s a világ s az élet megtapasztalás{mal< valóságától ciszigeteli s ezek kooperációja nélkül a
fogalmak pókhálószálaiból akarja kifonni : ostobául, képtelenül s az organikus együttműködés szabályai ellt•n cselekszik.
J óz~nítsuk hát ki a modern emberiséget ; lássa be, hogy
nem agyvelő csak, hanem szem, szív, kedély és akarat is ;
hogy nemcsak ott ériilikezik a vih1g ht•nyomflsf!ival, hanem
mindenfelé vannak egyensúlyi, magatartási motívumai,
vannak a cselekvésnek nevelő, eligazító tapasztalatai. Ha ez
sikerül, az intellektualizmust kétféleképen győzi le : ügy is,
hogy a filozófiák hóbortja helyett azokal a szinthéziseket
fogja tisztelni, melyek az egésznek, az életnek mértékhitelesítő
jegyzéseit viselik; úgy is, hogy maga is skepszis s blazírtság
helyett a harmonikus cselekvés programmjál teszi magáévá, s
nem az értelmi, fogalmi világnak mint célnak szolgálatában,
hanem a fC'galmi világot csak eszköznek nézvén, az egész
ember ethikai fölépítésében adja ki erejét. Ez utóbbi épen
oly szükséges az igazi szellemi gyógyulásra, annál i::. inkább,
mert hiszen az értelmi nevelés s műveltség túlhajtásában s a
jellemnek, az erénynek, a belső ember legnagyobb {·rH·keinek
elhanyagf\lásában látjuk a látszatos kullúra Lévedéseit, s ezt
sínyli nevelésünk s nemzedékünk. A lelkek mind d vannak
torzulva ; s ahogy a kínaiak a nők lábait, úgy az (·Hrópai
kultúra a jellemet, a belső embert, :oz akaratot. a ll'lkiséget
torzította s ala kta]anította el.
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Mély meggyőződésem, hogy az tntellektualizmust nem
megint intellektuális disputákkal s az intellektus erőinek
emelésével s fokozásával győzhetjük le, hanem az egész lélek
szerkezetének erősbödésével s az életnek a valósággal való
kapcsolódásávaL Kifelé az absztrakcióból l Érintkezni, élni
az egész vonalon a valóság életét, való célok felé törni ; a
valóságokon, <<an der Wirklichkeitn, a realitáson, annak jó
megfogásán, kezelésén erősíteni a lelket ! Az intellektualizmus
azért betegség, mert egyoldalúság, mert túlhajtott részkultúra (májdaganat); ha a való, egész életre állunk be s
igazodunk, akkor <<egész))-ségesek leszünk. Átvinni a valóságba,
az életbe, az alacsonynak s a legfelsőbbnek harmonikus
aktuálásába l Ami itt megállja a helyét, az igaz. Igazság nem az elgondolható ige, hanem az az Ige, mely testté, életté
lesz. Csak az élettel, a valósággal való folytonos kapcsolat
képes minket az intellektualizmus hóbortjából kivezetni.
A filozófiának megint oly tájékozódásúnak kell lennie, mely
megtanít élni, mely ráképesít a célok hierarchikus fokait
tisztelnis azoknak akaratunkat alávetni. (Van aztán a vallásosság tűnésének más oka is, az az élet materializmusa ; de arró!
itt nem szólok.) Világosan látom, hogy az intellektualizmus
az európai szellemi dekadenciának főoka ; azért ellene fordult
figyelmem mindenképen s választottam akadémiai székfoglalóul e témát. Elhiszem s beismerem, hogy van abban a
füzetben sok egyoldalú megjegyzés ; több mondat, melyet
kár volt oly élesen kifejezni, s kellett is volna félreértések
elkerülése végett máskép fogalmazni. No, dehát <<Ín Ecclesia
catholica loquebatur et ideo catholice intelligebatur)). Szent
Ágoston Aranyszájú szent Jánosról való szava szerint, félni
nem tudtam ; eszem ágába sem jött, hogy itt baj lehet ; dehát lett. -Én megtettem, amit kellett tennem, alávetettem
magamat.

Júl. No hiszen van most dolga a postásnak; repül felém
a megsajnáló s vigasztaló levél ; levelek, melyek
mély bepillantást engednek az általános felfogásba s a knzérzésbe . .Én mindenütt csak csitítottam a lelkeket s hivatkoztam más megindexelt exemplárisokra is, s egyáltalában föllettem magamban, hogy épen úgy dolgozom, konferenciázom,
lelkigyakorlatozom ezentúl is.
mindenfelől

Júl. 22. Tragősben (Balschhof-villa) vagyok, a vizek völgyében, a zöld tó, az opálos tavak, a kristály-folyások gyö-
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nyörű vidékén, s járok föl a hegyekres szállok csúcsról-csúcsra,
s fürdik a lelkem, főleg a vizekben. Ezek tisztítják az érzése·
ket s mossák le s viszik el a folyóvíz örökösen megifjuló s minden ponton újra kiváltott mozgási energiájával a piszkot, ami
ránk száradt, az állott gondolatot, a fájó s megavasuló érzéseket, mindazt, ami nem lélek, hanem aludt vér s aludt s holt
érzés. Jaj, azért szeretem úgy a vidéket s a hegyeket, a helyzet-energiák ez égbemeredő szimbolumait s azokat a mindig
friss, soha ki nem fáradó lejtéseket, szökelléseket, a hullámok
játékát, kivált, ha az oly tiszta, hogy fenekére látunk. Az
ilyen vidék kongeniális a szellemmel, a lélekkel ; a hegyeken
fölnyúlik s fölegyenesedik, égbe tör, a vízeken pedig fölfrissü!,
tisztul, s a nimfák elomló, hajlékony körvonalain hajlékonnyá,
széppé s tisztává lesz a lélek. Itt vagyok én otthon l Itt lihegek s lélekzem s eltelem, itt gyullad ki szemern s érzésem, itt
omlik rá lelkiségem, mintha végtelenbe nyúló s nedves selyempapír s annál is finomabb volna, hogy lekopírozzam magamba
a hegyek-völgyek vonalait, az erdők s szíklafalak árnyalatait,
hogy felszívjam az áfonya s a páfrány leveleinek harmatát.
S azután megint hallgatózó lant a lelkem, de nem hogy szóljon, hanem hogy kífeszült s érzékeny húrjaiba fölvegye azt,
ami hangból, zúgásból, panaszból, mámoros élvezet-lélekzésből leng, lejt erdőn, réten, fönt a Sennerinen, lent a Klamm
fölséges sziklaszorosában ; hogy eitanuJja és elraktározza
mind e nüánszoka t, a hangok e töredékeít. e le nem kottázható
törtjeit, e néma, csak•itt-ott felcsengő, ünnepélyes szimfóniát.
Azt te tudod, Uram, hogy szeretlek és szívlak s élvezlek kimondhatlan ; s hieroglif nekem minden bokor s minden ködfoszlány s mínden úszó fehér, kékes, bíboros felhő ; csodálom
palett-táblád színgazdag~ágát s ünneplő bemutatkozásod
garderóbját; te Ur és Urnő, «decorem indutus» regina in
vestitu deaurato, circumdata varietate l Te nem-etlen szellem, férfi és nő, anya és szűz egyben, te Isten, Istenem, Amor
et Caritas ; vér, harmat és spiritalis unctio l

Júl. 31. Szent Ignác napja l Mennyire szeretem, tisztelem
az Istennek e legracionálisabb, legdialektikusabb munkálóját,
ezt a self-made-man szentet, ki a szentséghe a lovagias érzést,
a férfias erőt, a gazdag természetet vitte bele s azontúl a
Szentlélek iskolájában önálló stílu">ban fejlődött. Első mi<>émet is sírján végeztem ; mindig tisztelem s szeretem. Fölséges
oltárának vonalai lelkemben vannak meghúzva ; óraszámra
térdeltem előtte, s tudtam, hogy mily drágakövekből, mozai108

kokból, hegyikristályokból áll. Akarok hű fia maradni l úgy
szeretem a Jézus-társaságot is; hálás vagyok a Kalocsán töltött két évért is. Mennyi kegyelmet kaptam ott és Rómában l
Az ilyen hálás, lelkes érzés illik ide, a hegyek közé l Föl, föl a
lelki emelkedettség magaslataira l ... Azért szeretem a hegyeket ; kimondhatatlanul húznak, emelnek, ragadnak. Csajka
Ernő barátunk ugyan azt mondta, hogy minek menni föl a
hegyre, hiszen lent is van sok szép vidék l? Hogyne volna, de
nincs az a másik szépség, mely ott fönt tárul elénk l Azért
megyünk a hegyekre, hogy azt a fönti szépséget élvezzük l És
az aztán páratlan, fölemelő szépség és lobogó, lángoló lelkesedés. Más ám a világ, ha béka-szemmel alulról, vagy sas-szemmel fölülről nézzük a világot. O, nézzük, nézzük a színek, az
árnyalatok, a láthatatlan s látható fátyolok, a vonalak s domborulatok hullámzó tengerét; nézi azt az ég nyílt s álmélkodó
szeme is, attól merevült meg, a szépségtől.
Aug. 3. Nagy igényern megfürödni, lebukni, elmerülni,
kiterpeszkedni ; de nemcsak ezt, hanem kilocsolni, kiöblíteni
s azután a fÓlyó víz iramait átbocsátani a lelkemen. Igen,
hiszen csak lelki fürdőt értek. Sok a lélekben az üledék, a
fenékiszap, az a sokféle érzelmet festő s elváltozásokat felidéző lerakodás. Fájós lesz ettől a szívünk; izületeink k:;zt
ott ül az idegen test, s mint köszvény és csúz és gyulladás
gyötör. Ah, ki, ki vele l Villámló vízsugarakal üssünk szét,
arrii belénk száradt s avasodott ; hogy ez az, mit mondott,
hogy mint érez, hogy pretereált, hogy kicsinyel ; hogy ez hogyan működik, mily sikeresen etc. etc. Korrekt, objektív,
erőteljes, szívélyes, minden jóban s akcióban nem tartózkodó,
közreműködő, érdeklődő, egyenes, csip-csup dolgokon fönn
nem akadó, mindenkinek szabadságát fergunáló ember akarok lenni ; hogy ez ideszalad, odaszalad, hogy ez ebben vagy
abban a csillagzatban hisz, hogy ez itt vagy ott nyeri inspirációit, hogy nem nekem hódol - üsse kő, ki törődik ezzel?
Padrone - mondom mindenkinek : mulassa magát, s élvezzék egymást - ganz nach Belieben. Elismerern azonban, hogy
vannak e részben gubacok és gombócok, melyeket le kell nyelnem, s akkor bizony megfekszi a gyomromat, mig legyűröm.
Azért kell hát fürdő; kell a természet Isten-adta, nem emberi,
más elemeiben elmerülnöm s kimosnom a lélek edényét l Hej,
mennyire teszem ezt itt ! A lelki szabadságért, a biztos ítéletért, a független, nemes egyéniségért égek. Ami igaz, abból
nem engedni! De fesztelenül l Liszt előtt játszott egyszer egy
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szép fiatal leány ; Chopint játszotta, közönséges dilettantizmussaL Liszt föl-alá járt s morogta : Heiliger Bim-barn, heilig.er Bim-barn. Mikor vége lett a játéknak, a leányhoz lépett,
megcsókolta homlokán s mondá : Heiraten Sie bald, liebes
Kind l Adieu ! Pompás l Ez az elfogulatlan, biztos tekintet !
Tu sanctus es, ora pro nobis - mondotta ily stílben P. Ballerini, mikor Szent Alfonzot hozták fel~ hogy az máskép gondolkodik. Szent, de hibázik a tudományban. Szép, de rosszul
zongorázik ; nos, ez az egész világ egy ilyen potpourri ; vegyeskereskedés, tarkaság (pot-putrida) l

Auo. ll. Sokan mondogatják - hallottam egy gazdag
zsidóról is - , hogy nekik nem kell közvetítő a lelkük s Isten
közt. Ez egy zsidónál pláne zöld beszéd, mikor népének egész
története közvetítökkel való tárgyalás, üzenet-hozásaik megvetése s az azokért való felelősség s illetőleg bűnhődés váltakozása. Úgy látjuk, hogy lsten kiváló egyéniségek által közlekedik velünk, amennyiben irányítja az egész emberiséget.
Ilyen, azaz hogy egyetlen, de azután küldetéssel megbizott
egyéniség Kris·dus: Nem lehet ezt tagadásba venni, hiszen
akkor lsten ki nem nyilatkoztatná magát s nem nyúlhatna
bele egyéni küldetésekkel a történetbe. Krisztusban ő maga
lépett közénk s emberi életben átadta s elénk adta, amit
Isten nekünk adott és küldött, s ami oly végtelen sok, hogy
az egyes ember azt a maga lényéből s lelkéből soha ki nem
tiporhatta s ki nem kaparhatta volna. Saját lelkében is vannak
logoi spermatikoi, vannak fények és csipetek, verébcsőrökre
való fogások, s értékek mennyei özönét önti ránk- új napokat gyujt, új bensőségeket nyit, új motívumokat s az életnek
mélységes forrásokat, melyekkel szemben azok a szikrák
buggyanások, azok a csirkesipogások édes-kevés és alázatos,
koldus garnitrira. ·
Van tehát az emberben Istent megközelítő képesség, de
az istenit nem ebben a természeti adottságban s nem ebben
az ember természetszerűségében hányásszák ; annak más
tárnái vannak. Az az ember-kiemelte isteni nem méri ki azt,
amit lsten ad, mikor nem emberi pszichék korlátoltságáhól,
hanem őseredeti szuverén megnyilatkozásából lép elénk.
Ilyen őseredeti szuverén s legfölségesebb adat s adomány : Krisztus (Hebr. l, 1.). Azután az egyház, mint «columna
et firmamentum veritatis>>, ily intézmény lelkek irányítására
Azután a szentségek. Van isteni, örökifjú egyéniség; az egyház
természetfölötti karizmákkal ellátott történeti intézmény ;
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a szentségek a lelki élet külön fakadó krisztusi forrásai és
bőségszaruL Azután meg : élni, élni, ez ~ fő, nem pedig keresni
az utat, a módot, hogy hogyan éljünk. Akkor élni rá nem
érünk ; az egész élet nem elég arra, hogy az élet helyes módját
megtaláljuk; azért tehát itt az Isten nagy ajándéka: az egy,.
ház az élet iskolájával, kitünő rendszerével, segítségeiveli
Dec. 17. Édesen vonzódom a Szentlélekhez ; kérem, vegyen át, szálljon meg, tisztítson, neveljen, változtasson át.
Tudom, hogy missziója van lelkemhez ; Krisztusnak is vari.
A Szentlélek missziója az, hogy érzéseimbe, vágyaimba, lelkem
kedvévé, örömévé vezesse be s változtassa el, hogy életté változtassa, ami eddig ismeret, hit . . . Több öntudatos s közvetlen átélést l Belém olvasztani, velem azonosítani. Az ő
missziója olyan, amilyen ő. Ű akarat és érzés .. .
Az ő szentségei : a keresztség, bérmálás ... Lelket ad :
a hit lelkét, hogy erő legyen ; a szeretetét, hogy tűz legyen.
Erő, ami állít, épít, alakít a világba ! Szeretetét, mely a törvényt, mértéket készséggé, örömmé, kedvvé változtatja.
Dec. 27. Adonyban voltam tem~tni Zichy Nándort. Ott
volt Csernoch, Radnai, Várady. Rá terítettem a keresztes-hadi
lobogót ; ezt mondtam beszédemben. Apponyival is beszéltem,
említette, hogy összehoz a zeneakadémia igazgatójával
(Mihalovits Ödön), aki egyáltalában nem hívő, pedig, hogy
müvész. Ezen nem csodálkozom, hiszen a müvészet valami
tehetség kisugárzása, mely azonban a belső harmóniának s :a
kiegyenlített léleknek a müvészetétől messze eltér.
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Febr. 2. M. Józsi írt, itt a Íevele. Kedves, derék
barátom; van benne sok tehetség; problémái vannak s jó
lelkipásztor, művelt, szellemes. Hej, de szép volt a primiciája.
1888 július 15-én (vasárnap) Nagymaroson; mily meleg, érintetlen eszményiségben, melynek még nem volt sárguló levele,
nem elvirágzott virága. Pünkösdi, erős, ép nyár l Én prédikáltam ; délután átmentünk Visegrádra, ott Metzker, Kopernicky, Kereszty kvartettet énekeltek. Fönt jártunk a romok
között. Másnap Zebegényben ültük a Kármeli Szűzet. Szimboluma, a nap ragyogóan kelt föl a visegrádi erdőkúpok fölött.
Mily kegyelem az ily papság, melyet ki nem kezd sem kétely,
sem lanyhaság, s mely a lélek izzását a karakter egyöntetű
erős vonalaival kommentálja. Világnézete oly szép, mint a
kozmosz, s legsötétebb vonásai ennek is, annak is: az emberek;
nem a virágok a koszorúban, hanem a kövek a hálóban ; holt
teher, mert kevés a lélek bennük. Sohase nézzük őket mint
példákat, s forrásaink is lélek és szellem s energia tekintetében
ne a miliő legyen ; a miliő az igazi léleknek <<materia circa
quam». Ily hang cseng e levélből is felém l
Febr. 6. Berlinben járván, Foerster Fr. V. édesatyját is
meglátogattam. Ma ezt a levelet vettem s fotografiáját is
megküldte. Kedves öreg úr. Ű annak idején az Ethische
Kultúr-mozgalom élén állt s távol a kereszténységtőL Fiát is
úgy nevelte. Mikor ez iskolába jött, akkor hallott először
Krisztusról. Azután is ez irányban haladt, s így tapasztalhatta meg magán a pozitivizmus s esztétizmus üres gondolati
világát. Freiburgban (Breisgau) is tanult s elmondta nekem,
hogy ablakából látta a dómnak a tornyát, s hogy az az égbetörő finomság, mely a követ feledtette s a formával játszoU
a levegős magasban, szinte kihúzta s magasba emelte a lelkét!
Ez is roatériával játszik s formát ad neki ; de hogy azt bírja,
esengő léleknek kelllennie l Isten áldja az apát, mint ahogy
a fiút megáldotta l Keresztény pedagógiai tanár a német
világban, aki az ethikai kultúrából jött s örül, hogy az élet
forrásait meglelte l
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Máj. 2. Tegnap kaptam a székesfehérvári nőktől
szép ajándékot, ezüst virágtartót a szalőn asztalára :
«Dr. Prohászka Ottokár püspökünknek, hálás szeretettel tisztelő hívei, Székesfehérvár, 1912. május L» fölírássaL Emlék
és köszönet akar lenni a lelkigyakorlatokért. Ezeket a férfiaknak s nőknek külön tartottam éveken át s akarom tartani
ezentúl is. Tettem, amit tudtam, a férfiaknál kevés sikerrel,
néhányan jöttek gyónni; de a legtöbbje a nagy marhacsapáson jár. A nők megértettek ; az evangéliumot s a lelki élet
nyitját s igényeit s föltételeit tárgyaltam. Hiszen ezt tettem
már Esztergomban, ezt Budapesten s másfelé; hál' Istennek
sok megértéssel. A nők lelke sokszorosan morálisabb, mert
érzékenyebb és tisztább ; aki nem ilyen, az .lesiklik s ily
piszkosokkal nem volt dolgom ; az egyetlen X. báróp.ő, tévedt
utamba, egy hisztérikus s perverz asszony. Isten látja a lelkemet, hogy semmi közöm sincs hozzá !
Nagyon sok szép lelket ismertem meg széles e hazában,
remek nőket, s Istennek hálát adok, hogy vannak, s kívánom
nekik, hogy fejlesszék ki szép lelküket virágos pompában,
s ne esse meg őket az érzéketlenség s a lanyhaság hervadása,
sem pedig más ragya vagy lisztharmat. Első benyomásaim
e részben Esztergomból va1ók ; amikor onnan elmentem
(1904. április) adtak nekem ajándékba egy orosz keretben
álló szép Madonnát ccEmlékül az esztergomi hölgyektőln. No,
azután felejthetlen az első lelkigyakorlat Budapesten az angolkisasszonyokná}, melyet az Oltáregylet rendezett, gondolom
1899-ben. Láttam ott, hogy mit köszönünk az apácáknak,
például az angolkisasszonyoknak leányaink nevelése körül,
s hogy mily mély benyomások s nagy, egész életre kiható
kegyelmek verőfényei vetődnek a lelkekbe s családokba apostolkodásuk folytán. Almásy Mária főnöknőt nagyon tiszteltem
s sok szimpátiát találtam nála.
Máj. 15. A lelkigyakorlatokra nézve azt az · utasítást
adtam papjaimnak, hogy menjenek a szerzet-házakba lelkigyakorlatokat tartani, mert itt most nem tartok. Hát hiszen
van nekem e részben sok tapasztalatom. Rómából hazajövet
mindjárt belecsöppentem ily lelki gyakorlatokba Esztergomban. Megdöbbentett a fölületesség, mely e parlagi lelkekben
nyujtózkodik. Adtam aztán magam is lelkigyakorlatokat.
A legszebb eredményeket mint esztergomi spirituális értem el,
mikor az ifjú lelkészkedő papságot hívtam össze július elején
s én "adtam nekik a pontokat. Jöttek azokra máshonnan is
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papok, Kalocsáról is. Azután jártam Csiksomlyón s Gyulafehérváron 1900- s 1901-ben. Mint püspök is adtam a székesfehérvári papságnak. Adtam itt kezdetben havi konferenciákat
is, de aztán abbahagytam. Az esztergomi lelkigyakorlatozást
semmi sem érte utól az éli lelki tevékenységemben. Sok j ó
fiatal papom volt, akiket lelkes irányukban fenntartani iparkodtam. Az egyik később azt mondta, mikor püspök lettem :
«Önnek mindig spirituálisnak kellett volna maradnian. Jobb
lett volna; csak az bántott, hogy féltem, nem tudom majd
nívón tartani a lelki életet. Az egyházmegyei kormánnyal is
volt sok visszatetszésem, mert nem kooperálhatott mindig
a spirituális szándékaival ; más érdekek is beleszóltak a dispoziciókba, Ezt persze nem vehettem rossz néven, de mégis
nagyon bántott !
N o, mindegy ; tele van áldással esztergomi életem, s
mondhatom, hogy lelkem vetületeivel, fényeivel és színeivel
van tele az a vidék ; nekem szent föld, s ha a földet nézem,
ez a darab föld az a termőföld, melybe lelkem gyökerei mélyedtek. Minden vonal, domborulat. minden szín és árnyalat,
a hegyek foltjai, az erdők fodrai a lelkembe vannak örökre
rögzítve. Az a bazilika áhitatommal van tele ; falain, aranyos
boltjain, zúgó, zenélő kupolája fényes vonalain kúszott föl
könnyes szemern tekintete, s az egyházi zene hősies fuvalma
vagy lágy elomlása lelkemnek tengerhullám volt; vitt, emelt,
fölüdített, megtisztított. Mily érzésekkel sétáltam én a bazilika propileumában, nappal vagy este, holdfénynél ; s ah,
mily égbetörő lelkesülés feszítette szét lelkemet, s mint Sámson álltam ott a fölséges oszlopok alatt, nem hogy ledöntsem,
hanem hogy erejükből erős legyek. Szimbolum volt nekem az
az oszlopsor s győzelmi diada,kapu ! Az a szikla, melyen a
templom áll, az a nagy ház, ott a hegyoldalon, otthonom,
«starrender Fels mein Aufenthalb ; az a folyó a maga méltó~
ságos őserejével, kultúra-megvetésével, meg~zentségh.etetlen
tisztaságával szimboluma volt az erős, tiszta életnek, mely ha
kloakákkal érintkezik is, folyton megy előre . . . hegyekről
jön, tengerbe ömlik. 1'-l"em, nem lehet azt mind elmondani;
de ami yan bennem, az ott bimbózott bele az életbe 1 a piszkos
világba l Mily vigasz nekem, hogy dolgozhattam, járhattam,
prédikálhattam, gyóntathattam, írhattam és - nevelhettem
sok fiatal embert l Mint püspök folytattam e müködésemet
Budapesten, Szabadkán, Szegeden, Aradon, Szombathelyen,
·Pécsen, Kassán A kassai püspök azzal is kitüntetett, hogy
ez idén is meghívott lelkigyakorlatokra. Voltam Kassán 1904
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decemberében is, amikor a Schaik-ház vendéglőjében volt a
patronázs nagy ünnepe. Este aztán Eperjesre mentünk rettenetes hidegben ; s még rettenetesebb hőségben beszéltem
ott a katholikus körben l Deo gratias ... tele vagyok hálával l
Dec. 22. Ma ülték meg harmincéves írói jubileumomat.
Hát hiszen nincs itt mit ülni; de végre is Kuthy József nyugalmazott főigazgató ezt valahogy kisütötte, hogy harminc
év előtt írtam meg az első cikkemet a Magyar Siónban, s lett
hát ünnep. A jó Zádori bácsi nógatott arra, s bújtam egy-két
könyvet Assisi szent Ferencre vonatkozólag. Dankó sógora
kölcsönzött egyet. Hát szóvallett nagy jubileum. Sok illusztris
vendég, s még egy domborművet is kaptam ajándékba. Concha
is ott volt s méltányolt. E kitűnő embernek sokat köszön ök, azt
is, hogy két év előtt az Akadémiába választottak be l Szépen,
nemesen méltányolt ; amilyen szép, klasszikus a feje, olyan
volt ez a beszéde. Nagyon jó benyomást tett.
DPe. 30. Talán zárJatul írhatunk valamit tíz évről, ami
konferenciáimat illeti. Tíz évet azért mondok, mert érdekes
leveleim vannak úgy dr. Velics Antaltól, mint Tóth József
postafőtiszttő~ s attól a névtelen protestáns theológm•tól,
melyek valamiféle kihatásról tanuskodnak. A jó Velics dr.-t,
ki úgy hevült s kereste az időszerű katholicizmust, azoknak a
hangulatoknák a megpendítőjét, melyek visszhangoznának a
modern lelkekben, azóta ismerem közéletünkben. Kánter
udvari plébános hívott meg a Zsigmond-kápolnába az első
exerciciumok tartására a férfiak részére, gondolom 1900-ban.
Azutá11 az egyetemi templomban tartottam azokat, mondhatom, nagy sikerrel. Sok lelket ébresztettem, nem törődve
a baglyokkal,. csuvikokkal és bakterekkeL Deo gratias l A jó
K. Sándor s mások propagandát csináltak ; meghívókat
küldtünk szét s a hölgyek is buzgólkodtak. Ilyen konferenciákat tartottam Kolozsváron, Pécsett, Szombathelyen István
püspök halála után a sedis vacantia alatt, Szegeden, Aradon ;
no meg Székesfehérváron minden évben. Istennek hálát adok~
hogy hirdethettem örök szeretetének titkait s a lélek emelkedésének :Hjait l Reversus est Angelus ad me et suscitavit me l
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1913
Febr. 4. Gondolok arraami katholikus reneszánszunkra,
mert méltán (így) nevezhetem azt, ami itt körülöttünk feszül
s mozog s belebimbózik a világba. Mennyi mindenféle mű és
vállalat és iparkodás l Igaz, hogy az lsten lát sok hiúságot
s hitványságot e mozgalmakban ; de hát a polyva közt van
sok mag is, s a történelem is így fogja azt megítélni. Én csak
hálát adok az Istennek, mikor úgy végiglapozgatok meghívók,
értesítések, konferencia- s beszédskémák közt ; örül a szívem!
Mi mindenről feledkeztem már meg; azután rájövök: hej,
hát ez is volt, az is volt ! Bizony volt. Az angolkisasszonyok
lelkigyakorlatai után elkezdtem a Szent István-Társulatban
mqrális értekezéseket tartani minden hónapban ; ez nem
tartott soká ; egy-két foszlányát őrzöm itt a caritas-ról szóló
értekezésnek. Ez volt 1901-ben; azután Pálffy grófnénAI
(Esterházy-u. 44) tartottam egy-két konferenciát ; ebből nőtte
ki magát a patronázs havi konferenciája a Sionoknál az
Elipszerr s utóbb a Szent Margit intézetben. A mi reneszánszunkat a világi papságban jell,emzik a Regnum Marianum
mozgalma a kongregáciokkal s a ZászlónkkaL Nagyszerű szellemi támadás volt ez ! A másik emlékezetes mű az egyetemi
konviktusok, a Szent Imre kör is, meg az internátusok. Jártam
oda is, tartottam exhortációkat, gyóntattam ... A sajtó terén
a Katholikus Sajtóegyesület, a Pázmány-egylet. Kezdetben
kicsinyek, aztán később mégis csak számba mentek. Hát csak
rajta ! A fiatal piaristákat ki nem hagyhatom. Rendkívül sok
fiatal embert neveltek az egyháznak s a keresztény társadalomnak. A Szociális Misszió-társulat fenomenális kiindulásában és tevékeny!>égében párját keresi a katholikus világban.
Kevés tagja s főleg arravaló tagja van, de azok megszakadásig
dolgoznak s egyre kihatóbban. Van azután sok más jó kikezdés, ilyenek a leány-panziók, a Collegium Marianum, a
cselédintézet, a Katholikus Háziasszonyok törekvései. Örülök,
hogy a katholieizmus vén törzse annyi sok hajtással kíváncsis- ·
kodik bele az új világba ; azonban azt kell mondanom, hogy
ezek szociális cseppek a tenger vagy- mondjuk- a pocsolyák
felszínén ! Mindebből kivettem a részemet. Deo gratias !
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Háre. 19. Megtörtént a nagy «barát-attentátum» ; elsütötték a nagy ágyút l Nekem igazán «Wurst», hogy ki írta
azt a «Mehr Licht» vagy «Klarhei!», vagy mi cime van a füzetkének, mely a <<Prohászka-kultusz» ellen feni fogait, s belém is
vág, azaz hogy nem belém, hanem abba a Popanzba, amelyet
képzeletének kócá]?ól csavart össze. Hát barátaim, maguk
igazán azt gondolják, hogy erre·van szüksége az anyaszentegy..,
háznak ; hogy maguk vadkant ölnek bennem, aki az úr
szőlöjét föltúrja s kiagyarazza? Furcsa szemük lehet maguknak, ha ezt nézik ki a világbóli Csak elfogult s rosszul tájékoztatott emberektől telik ki az ilyen Don Quijote·iáda. Tölem
ülhetnek a babérjaikon, ha azt gondolják, hogy szedtek s
arattak ilyeneket. Bennem ugyan kárt nem tettek ; vagy ha
azt gondolják, hogy mégis csak átlyukasztották a felfujt hólyagot, hát ez a hólyag nem én vagyok, hanem azt önök preparálták, fujták is, meg át is lyukasztották; én legföljebb jót
mulatok az egészen.
. De hát úgy-e kutya-természetem volna, ha csak haragudva fogaimat csattantanám a köre, mellyel megdobnak,
s a botra, mellyel ütnek, s nem néznék ugyanakkor magamba
is, s nem volnék kész mondani mea culpa-t. Culpa-t én talán
abban látnék, hogy prédikációimban újat akarok adni s a
régit is nekünk való formában bemutatni, s így a szokásos
sablónokat s matricák:lt kerülöm, vagyis azokat föltételezem,
azt gondolván, hogy ilyet úgyis kapnak másoktól. Igy van ez
írásaimban is. Lehetséges, hogy ezért aztán újítónak néznek.
Különben szivesen elismerem, hogy ez úton kifejezéseim s a
beállitás részletesek, s nem mondván itt-ott az egész igazsá,got,
ignoráini vagy tagadni látszanak azt. De csak «látszanak» ;
mert hiszen a logikus tudja, hogy «propositionis affirmativae
praedicatum supponit partialiter», vagyis, ha valamit állítunk,
azzal mást, sok niindenfélét nem tagadunk. Hát e részben a
kritikus, pislogó szemű rágcsálők lelkiismereti skrupulusokba
eshetnek ; én a magam részéről tudom, hogy az egyházi tant
soha sehol sem tagadtam.
Ápr. 2. Mennyire érzem, hogy a papságnak nemcsak
lelkihatalommal, hanem krisztusi erényeivel is kell ékeskednie.
Ez a tátongó ür az egyéniségekben a hatalom, a hivatás közt
egyrészt, s a krisztusi élet közt másrészt óriási veszedelmet
rejt a kereszténységre nézve ; azt a veszedelmet, hogy d~ fa et o
tagadtatik az isteni elem és erő, vagy úgy elhalványítják azt,
hogy nem számít. Nézzük a protestantizmust ; az voltakép
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kirúgta lábai alól a valóságos, köztünk élő tekintélynek az
elvét s azzal elvesztette magát a kinyilatkoztatást. Mert ha
az lrást mint .kinyilatkoztatást nem az egyháztól mint isteni
tekintélytől vesszük, akkor annak természetfölöttiségét, vagyis
kinyilatkoztatási voltát be nem bizonyíthatjuk. Bizonyítani
akarjuk külső és belső érvekkeL A külsők emberiek; sa belsők? Megérzések. De ha megérzések, ~kkor a belső kinyilatkoztatás, ezek a Szentlélektől eredő megérzések a fődolog ;
minek akkor még Irás? Hát a facit az - s ezért írtam azt
mind ide - , hogy a protestantizmus tagadja elvben vagy teszi
tönkre elvben a kinyilatkoztatást ; sok katholikus. pedig tényleg,
in actu exercito. Innen a katholikusokban a sok gyakorlati
hitetlenség, az egoizmus, az a klasszikus, olasz közöny, a hitnek
külsőség-számba vétele. Nézik mint instituciót; nem tagadják, de úgy élnek, hogy kompromittálnak vele, s tagadnak
gyakorlatilag isteni kinyilatkoztatást. Ez az én benyomásom,
melyet olaszokról s más müveltekről veszek. Az európai mű
veltségen azért van ez a jelleg kifejezve: a racionalizmus.
A protestáns egyházak áttörték az el,ret tannal, mely elvet
sok katholikus gyöngített gyakorlattal. A hitből nem engedett,
de Krisztus szerint nem élt. Ismétlem, a modern kultúra e két
szabadosság erejébens szellemében fejlik s foglal tért. Mi segíthetne rajta ? Csak az átélt kereszténység, a köztünk megnyilatkozó isteni erő ; semmi más l
Ápr. 14. Tegnap Budapesten voltam, rettenetes, ítéletnapi idő volt. Hózivatar vágtatott végig a vidéken s elborított
mindent a halál szemfedőjéveL A gyorsvonaton mentem föl,
de nagyon szomorú voltam az időtől s a kártól, melyet ez az
áprilisi vihar fában s termésben tesz. Virágzó cseresnyefák
a menyegzői sziromdisz pompájában lógatták törni-kész ágaikat l No, azután megtartottam a Petőfi-társaságban beköszöntö fölolvasásomat az Akadémia üléstermében : ((Milyen
mély az üres madárfészek?» eimmel. Ezt 1911-ben éltem meg
Tragösben ; megragadott a madár-lélek kurta lélekzet ű élete,
az a kurta fonál, mely mint az őszi pókhálószál csak egy-két
hétre köt össze madáranyát és fiókot, aztán elszakad ; nincs
szükség rá. Madarak megfigyelőitől hallottam, hogy a ciliege,
mihelyt repülni tudnak a fiókok, messzire elviszi, azután otthagyja őket ; talán hogy incesztus ne legyen köztük ; nem
a morális, hanem a higiéné miatt. Az Akadémiában <c.Az intellektualizmus túlhajtásai!» 1910 április ll-én olvastam föl nagy,
lelkes kö?:önség előtt l
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Máj. 3.
Ein kleines Lied.

Ein kleines Lied ! Wie gehts nur an,
D ass man so lieb es haben kan n?
Was liegt darin? Erziihle !
Es liegt darin ein wenig Klang,
Ein wenig Wohllaut und Gesang
Und eine ganze Seele.

Marie von Ebner-Eschenbach édes kis versét tűzöm ide.
Mily egyszerű, mily kedves s mily drága darab életet tud
hat sorocskájában elénk döbbenteni. Igen, uein wenig W obilaut und Gesangll, de mindig «eine ganze Seele)). S ezen az
utóbbin múlik, ezen fordul minden ! Erre emlékeztet ez a
Goethe-i vers : «N ur wo du bist, sei ganz und kindlich ; dann
bist du alles, bist unüberwindlich)). Azáltal vagyunk szubjektumok a nagy tárgyi valósággal szemben, hogy a világ
központjába az eszmélő és szemlélő, magát adó s saj::>t világát a külső világon megfonó lelket állítjuk. Valamit belőlünk,
magunkból! S azután az kell, hogy a világot magunkon áteresztve, megolvasztva s alakitva, szubjektíve stilizálva birjuk. Mi az mind, ha nem én az a mind, ha nem általam sajátosan elgondolva, megfogva, végigsímogatva, megszeretve s
megcsókolva?
Máj. 21. Még valamit arról a mélységes madárfészekről,
vagyisinkább azzal kapcsolatban. Azok a kurta psziché-szálak,
melyek a madarak lelkivilágánál megragadtak. nemcsak a
madaraknál, hanem az embereknél is szerepelnek. Igaz, hogy
az emberi psziché nagyobb, szellemi lévén; de azért a fogalmai,
képzetei, em~ékei mégis csak a lelkének pókhálószálaL Nagy
pók a lélek; beleakasztja szálait a végtelenbe is, az álló
~sillagokba, a napba, a hegyek ormaira, a tenger szakadékaiba ;
~e a fölértéstől annyira esik, mint a pók a világ behálózásától.
K..trta fogalmak, vagyis inkább ösztövérek ; hosszúak, hiszen
elnyúlnak, de vékonykák, «timidae ,Provjdentiae>!" félénkek,
rezgő kapcsolatok. Egyszer, gondolom 1901- vagy 1902-ben,
Máriacellből Arnbergen át jöttünk haza s egy útszéli kocsmában
háltunk meg, irgend ein «Hausen)) war's. Reggel kimentem.
sa kis fenyvesen rengettsa napsugárban villogott egy tündéri
gyémántos fátyol ; harmatcseppes pókhálók szövedékével letakart bűbájos erdő volt. Az éj rája lehelte lelkét ; az éjfél-:utáni harmat apró gyöngyökben rengett az ágakorr s ágak
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közt s a füvön s a virágon. Ime, az ember fogalmi gondolatvilága ; a gyöngyök az érzések benne. Most dísz és szépség,
mikor gyöngyös s villogtatja a napot ; de ha száraz volna
a pókhálózat, piszok és szenny volna l Azért a legfőbb parancs ~
diliges Dominum Deum tuum ex toto corde . . . et non percipe ex toto intellectu l Miért? Es komrot wenig dabei
heraus l Szépség csak az érzések tisztasága-, gyöngyös, villogó
pompájától lesz. «Deus in nebula habitat ... in caligine»;
míg a fogalmaknál maradunk, addig piszokba szántva pókhálószálakat eregetünk s feszítünk ki ; csak ha a hit fényében
érzésünk gyöngyei fűződnek rájuk, lesz elragadó szépség s
gyémántos s drágaköves csillogás s ragyogás rajtuk. Ah, diliges, diliges Dominum Deum tuum l

Okt. 15. No, hát megint megjártuk Rómát (szept. 26-án
indultam). Sokan vészt sejtve kísértek az úton, azt gondolták,
hogy megsütnek a Cancellaria Vecchia előtt. Én nagy bátran
mentem oda. Fiuméban a vonaton már várt Sándorffy s azEst riportere. Ez utóbbinak fricskát hánytam, mert Viszota
segítségével a vonat más oldalán kiszállva rohantunk a hajóra, mialatt az bámult s rám leselkedett a tömegben. Ezek az
éhenkórászok filléreikért meghurcolnák az embert! Éjjel szeltük át az Adriát; reggel voltunk Anconában, ahol egy olasz
«physiciam> kiállított egészségünkről bizonyítványt s puo
passare volt a grácia. Rómában a Hotel d'Angleterre-be mentünk; nagyon jó, tiszta ház, bárkinek ajánlhatnám.
Itt voltam az 1908-i Pázmány-egyleti zarándoklattal is.
Fel is köszöntöttek ötvenedik születésnapomon s ezüst keresztet adtak ajándékba. Egy ilyet a gútai esperes, PaJkovich Viktor is adott 1908-ban, mikor nel fervore di Spirito Gútán
Csepeyvel, Erdősyvel missziót tartottunk l Deo gratias l No,
aztán megvan még 1908-ból a szentpétertemplom-előtti fényképfelvétel. Ugyancsak akkor a Scala Regián vonultunk föl a
Sala regiába, s én ott felköszöntöttem. a pápát. B.-nek ketté
állt a füle, mikor hallotta a pattogós beszédet. De hát most
csak úgy szerényerr Viszotával toppantam ide. A pápa fogadott ; én megmondtam neki, hogy fájlalom az index-esetet ;
de nagyon kérem, hogy tudassák az emberrel előbb, ha van
kifogásuk. Rómában nem látogattam meg mást, mint Rampolla kardinálist s Wernz jezsuita generálisi. A Kollégium a
villán, San Pastoréban volt.
Nekem nincsenek illuzióim. Én tudom, hogy a nagyság
átlag csinált valami ; kiveszem a tudományt, mely igazán
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olyan lehet, hogy omne tulit punctum. De azért a tudományos
presztízs is sokszor csinált. Ez a presztízs leginkább intézmények révén szokott embereket körülglóriázni. Az intézmények
multja, nagysága az embereket is nagyoknak lopja be a nagy
tömeg lelkébe, de azok nem nagyok rendesen. A presztizs sok
más nagyságból való, ami aztán hiposztálódik ebben is, abban
is, akinek a nagysághoz semmi köze. Ezekben «ce sont les
morts qui parlentn, a régi nagy emberek, a nagy események, a
nagy hit s a szentség, mely kis emberkékre is ráveti örök sugarát. Én azért szeretem és tisztelem ezeket a férfiakat is, ha
nem is aranybÓl valók, hanem ha csak be vannak aranyozva.
Hazajövet Subiacoba, Sienába s Pádovába néztünk be.
Itt a Santonál misézve úgy raktam magamra a stólát, mint a
püspök szokta : ccah, non cosi - mondotta az öltöző fráter cosi fanno i vescovi». No, hát megigazítarn ccda semplice
prete». Hazajöttem; Rómában tiszteltem a pápát; hazahoztam Itáliából sértetlenül hitemet s szeretetemet.
Nov. 4. Mindig nagy érdeklődéssel, s mondhatom, tisztelettel néztem föl a Regnum Marianum papjaira. Van bennük
valami iram, a hősiességnek, az Isten-hadseregének páthosza.
Úgy törik magukat s dolgoznak s fáradnak s iparkodnak a
kereszténységet a világba beállítani, még pedig úgy, hogy ne
veszítsen semmit, hanem ellenkezőleg adjon az új miliőben.
Az ilyen ifjú társulatoknak s közületeknek megvan ez a szellemük, a primitiae Spiritus, a pünkösdi rózsás hajnal, a szent
tüzek, Szent György lándzsahegyének villogása, a bátorság s
a föltetlen hűség az eszmény mellett, minden kétség kizárása
s a meggyőződés, hogy itt élünk s átvihetjük az eszményt az
életbe, bár fúrni kell a sziklát csikorogva és szikrázva l Valami
a hegyi patakok tiszta, friss ütemességéből s csobogásuknak
a tisztásokon visszaverődő visszhangjábóL Futásuk az induló
hangját s zenéjét adja ; lépésüktől zenés lesz a kő, a szikla l Hálát adok Uramnak, Istenemnek, hogy a fiatal papokra rányomhattam a lelkes papság karakterjét s közreműködhettem
a gratia-ban, quae estinillis per impositionem manu um presbyterii. Adja Isten, hogy ne öregedjenek, ne lanyhuljanak ; adja
Isten, hogy az esztergomi szeminárium a szellem hegyJáncos
vidél<e legyen, s hogy papjain megérezzék, hogy a hegyekből
jöttek l Mi lesz azonban, ha ezek megöregszenek s nem lesz
új folyam, mely törtet és muzsikál? l Accipe et reddel Accipe
benignitatem, redde caritatem l Kaptam és adtam l Tán tovább kellett volna ott maradnom? Tán végleg ott maradnom?
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Nov. 11. A jó Marci nevenapja; érdekes Marci; olyan jó,
itatós-papír-lélek, rnely nagyon jó arra, hogy fölszívja, arnire borítják s megtartsa ezer szállal. Emlékszem,
hogy azt rnondtam neki, hogy az újítások az államokban s az
egyházban is mind alulról fakadnak, hogy .az alsóbb rétegek
nyomják a felsőbbeket s kikényszerítenek tőlük, amit lehet.
Ujításokat a fiatal lélek, a tavaszi erők. ébredése, az élet s a
történet iránti bizalom provokál, nem pedig a fáradt, öreg
emberek, kik ·az öreg Téttey nagytétényi esperessel, mikor
sorba jöttek jubileumán a felköszöntő deputációk, a hatodiknál már felsóhajtott, rnondván: «dabi t Deus his quoque finem l»
együgyű,

Nov. 22. Annyi tény, hogy az index-história után valahogy
idegenül éreztern magamat az egyházban, idegenül, mint ki
nem tartozom az egyházat képviselő s inkább a formalitások
togáiban feszelgő emberekhez, akik az akták és trakták közt
nem törődnek sokat a világ problémáival. Ezek az emberek
azt hiszik, hogy nekik csak repetálni kell, ami már meg van
rnondva, beleharapva mindenkibe, aki csak problérnát vet is
föl s aki azt gondolja: hát hisz, ha ez a ház öreg, vén, tiszteletreméltó ház, annál több reparálásra lesz szüksége. De meg
azért is éreztem magamat idegenül, rnert nem lehet biztonságosan· s bátorságosan dolgoznom, s azt kell hinnem, hogy
félreértések hinárjába kerülök. Mily büszkén s bátran álltarn
én Sarnassa előtt, aki azt rnondta nekem, mikor mint püspök
tisztelegtem nála, hogy indexre tétet: <<No, azt" szeretnérn
látni !» S íme, meg kellett.Iátnorn, amit lehetetlennek s kép·
telenségnek tartottam.
Dec. 15. Nem tudom, minek tulajdonítsam, de az én
lelkemben a legnagyobb hatalom a szépség, rnelynek teljesen
hódolok. Nem értem az Igazságtól s jóságtól absztrahál.) szépséget, hiszen ilyet nem is fogadnék el; de az igazság- és jóságnak előttem a szépségbe kell öltö~ködniök, mert míg ezt nem
teszik, azt érzem, hogy szegények s nincs ruhájuk, az ami jár
nekik. Azt is gondolom, hogy az igazságnak s jóságnak nerncsak ruhája, formája a szépség, hanem hogy fegyvere, sajátos,
fölséges felszerelése, kard és nyíl, kétélű, hegyes ; igaz, hogy
soha öldöklésre, hanem csak hódításra beállítva. A szépség
a legnagyobb hódító erő. Kár, hogy az Isten szépségéről semmi
fogalmunk ; de mi lesz velünk, ha az egyszer elénk lép, s a mi
szépség-szomjas lelkünket elárasztja ! Nekem a szépség ének
-és élvezet. Hát ki féltse a szépséget az utilitarizmus- s mate122"

rializmustól? Lehet azt félteni? Lehet-e félni, hogy ütközéseknél a rövidebbet húzza?
A szépség nekem érték ; nem kell, hogy j agilag enyém
legyen. Enyém az, minél jobban tudom élvezni. Azé leginkább, aki ittasan tudja néznis magába szívni. Azé, akinek.
életszükséglete. Hogy aztán vannak Tolsztojok, orosz diáknők, kik a slampet, piszkos fésületlenséget különb emberségnek nézik, ezek aberrációk, s gondolom, hogy onnan valók,
abból magyarázhatók, hogy a szépséggel visszaéltek s azt tisztelni s előtte tartózkodva visszahúzódni elfelejtették Hát mit
mondjak, például Thorwaldsen sajátos nő-megvetéséről, aki
állította, hogy sohasem volt köztük szűz ; hogy alázat és
tisztaság abszurdítások. Ime, az élő szépség megvetése egy
szabrászban; de honnan van ez? Megmondja Schadow:
{•Er hatte bei seiner Maitresse üble Erfahrungen gemacht.
Ausgestattet mit hinreissender persönlicher Liebenswürdigkeit, gemütvoll, reich, schön und eigentlich gutmütig, gelang
ihm alles und das war sein U nglück». Ezek az emberek
nélkülözik a tiszteletet s a szeretet s a tisztaság ütemességét
s a fegyelem mértékét, s így a szépség Idesik a keretből s
leesik a piedesztálróL A sz~pséget is tisztelni kell ; csak annak
számára marad kincs és érték, aki tiszteli. A tiszteletlenség a
komisz emberség ösztönét fordítja ki s hozza felszínre ; akkor
fuccs, a nagy Pán meghal, a muzsák, sa nimfák elszaladnak a
esőcselék csörtetése elől.
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1914
Jan. 28. Nem mondhatom, hogy mi minden feszeng s
feszül bennem, s hogy mily életigények jelentkeznek öntudatomban. Néha úgy szeretnék új életmódot stilizálni magamnak. Tudom, hogy az erkölcsi korlátokat sohasem szabad
átlépni, mert az erkölcsi mértékek megállapítására egy emberi
élet nem elég, s pogy az egész emberiség mily sokáig küszkö9-ött, míg valami világosságot teremtett az erkölcsi törvények kategóriái közé.* Ez sajátságosan megalázó s az embert
szerénységre intő körülmény, s azután szinte megfélemlít,
hogy öntudatunknak sok hegyen-völgyön, · szakadékokon
keresztül utána kell járnia saját természetünk törvényeinek;
hogy egy örökös ködből sikerül néha-néha kiemelkedniök
e természet legmagasabb géniuszainak, hogy megláthassák az
igazságot, azt, ami szent, ami boldogító nekünk l A többi
ember, akik ezt a tragikumot nem érzik, pökhendi módon
túlteszi magát mindenen, ami szent, ami tilalomfa, ami lefátyolozott szépség, hogy aztán blazirtan bámuljon saját élete
romjaira. A gazdag életek azok, melyek az általános elvek
eligazítása mellett sok egyéni s eredeti s változatos adatot
tudnak teremteni s azzal tarkitani az általános sablónokat.
Gerely Józseffel egyszer-kétszer voltam vacsorán. Hazamenet elmondta nekem, hogy mi tűnik föl a «Diadalmas Világnézetbenn. Az, hogy írójának nem voltak szenvedélyes problémái ; a hit ütközéseit átélhette, de az élet, a vér, a társadalom
nem ütközött benne ; e részben elzárt öbölben élt. Kitűnő
kritika, melyet én két kézzel aláírok ; s okos, a mélybe ható
kritika. Úgy van ; én tapsalom meg. Az élet nem ütközött
bennem. A szemináriumi élet az én öblöm volt, de !lern nyilt
tengerem. S ezt Gerely kiérezte. Neki tán más tapasztalatai
voltak. Én tiszteltem tehetségét, kitartását. Imponált nekem
világlátott s világban forgolódott egyénisége. Hallottam róla
több mindenfélét, de hát nem tudom, mi igaz abból, mi nem ;
ütközésnek s problémának mindenesetre való volt ez. Csakhogy most az a kérdés, honnan vegyük papjainkat? Azok
közül-e, akik látnak, tudnak, de nem ütköznek ; vagy azok
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kö.zül, akik ütközésben állnak? Ez utóbbiak nem ébresztenek
bizalmat a hívekben. A hívek olyan papokat akarnak, kiket
a problémák erkölcsileg meg nem viseltek, s a kódex szerint
kifogástalanok, s akikről inkább azt mondják, hogy az életet
amúgy igazában nem ismerik. Akik meg vannak viselve s
talán bölcsebbek, azokhoz nem tudnak föltekinteni ; pedig
ez az igény, hogy föltekinthessenek rájuk, ha nem is érdemük,
hanem csak kegyelmük,.hogy fönt állnaksle nem sodortattak
De hát a Szent Szűz is ilyen !
Febr. 15. Brühl Jóska, hallom, jól van, bár szemevilágát
féltették No, de adjon Isten neki sok napsugárt. Naiv, talpig
becsületes, jó pap. Hej, az az Ürmény l Azok a szép napok
Úrnapján s más ünnepeken, mikor ott voltam l Az a kedves
kör sa jó tót falu, s Tóth Károly dr., ez a bronzarcú, magyar
kathQlikus az ő nemzetmentő tervével, hogy a Schulbruderekkel helyettesíti a tanítóságot, s lesz megint új keresztény
Magyarország! Tény egy idetJis hely, plébánia és plébános l
Kár, hogy elment onnan. Volt az ott gazdálkodás Ürményben, ahol a gazdasszony naponkint tizenhét liter tejet elgazdálkodott; pedig öten voltak a háznép! No, mindegy, Brühl
Jóska azt nem tudta, hogy mennyi az tizenhét liter. De másra
emlékszem, amit mondott, arra a pompás dologra, hogy volt
ott valahol két plébános, jó barát, kik minden hétfőn meglátogatták egymást. Az egyiknek az volt a szokása, hogy elmondta,
mit prédikált tegnap, mármint vasárnap. A másik unni kezdte
a dolgot s gondolt egyet. Legközelebb, mikor megint eljött a
recitatore, a vendéglátó meregette a levest s elkezdte mélységes hangon: «Jöjj el Szentlélek Úristen ... n a kellő kántori
tremulakkal. No, akkor bár kissé kesernyésen, észbe kapott
a prédikátor, s nemcsak a levest, de a, prédikációt is lenyelte
s többé ott már nem szánokolt l - Hát az nem volt pompás,
mikor Jozsinkó U d vardon a Szent Anna-Kápolnában misézett,
s a gyerek nem találván a csengetyűt, úgy csengetett, hogy
dalolta : cingilingi ... cingilingi? Igy Sanctus-kor s az Úrfelmutatáskor is ; no, aztán mondja valaki, hogy a parasztgyerekben nincs invenció l
1\lárc. l. O, miért nem szeretünk erős, bátor szeretettel,
isteni szeretettel mindent, amit isteni mértékekkel szeretni
lehet? Miért mássza meg lelkünket mindenféle hernyó, és
csípdesi kellemetlenkedő szúnyog, azok a kétkedő, aggódó
gondolatok, a gyöngeségnek a reflexei? Miért nem vágunk neki,
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s hagyjuk szétcsipkedni s szétcsipetezni lelkünket skrupulusokkal, reflexiókkal, a tehetetlenség s bátortalanság fattyúhajtásaival? Igen, bátor, erős szeretettel szeretni, egész odaadással, ex toto corde, anima, viribus ! Morális csak ott van
igazi, ahol ilyen lélek-egészség, integritás van !
Máre. 3. ((Virginem eastam exhibere Christo.» A leány
átadja magát Krisztusnak, inert csak fél-szerű; keresi kiegészítését s egyesül Krisztussal. Biztos, hogy a szűzeknek más
a lelkiállapotuk Krisztussal szemben, mint a férfiaknak ; azt
érzik ; s nekem előadta valaki, hogy igen is az ilyen fölajánlott
máskép érez, mint férfi érezhet ; mert Krisztusé, - az övé.
Dilectus meus mihi et ego illi - ezt csak nő mondhatja, az
Irásban is az mondja. Már most zárjunk ki minden vágyat a
biológiai egyesülésre, - az természetes ; de megmarad a női
psziché, ahogy van férfi psziché vele szemben, s a nő keresi
felét, s a férfi is fele-ségét. A léleknek ez a vágya nyer kielégülést a szűznek önfeláldozásában. 6 már nem néz férfi után,
van neki jegyese, Krisztus. Ez megállja a helyét. A férfi ezt
nem teheti, de azért a Krisztussal való egyesülésben mint
lépcsőiokot használhatja azt az igényét, hogy ő is fél-szerű,
hogy kiegészítést keres, s hogy valamint mint ember az alkata
s lelke szerint a nőre van beállítva : úgy e szükségletet s hajlamot a Krisztussal való egyesülésben érvényesíti, nem biologicc, hanem sokkal elementárisabban, szenvedélyesebben,
mert az ember hevesebben s vágtatóbban akar egyesülni
Istennel, mint bárki s bármi mással. Az is egyesülés, ez is;
de ez eminensebb s az örökkévalóság páthoszával telítve. Hát
egyesüljünk lstennel mint örvénybe szaladó forgács, mint a
ciklon által fölkapott falevél, s élvezzük ölelését. Már most
az olyan Freud-féle orvosok azt fogják mondani erre, hogy íme
a vallás is erosz. Az olyan, mintha valaki azt mondaná .: Ime,
a pálma is moszat, mert lélekzik az is, ez is.
Ápr. 6. Március 11-13-án Újvidéken tartottam lelkigyakorlatokat a nőknek s este a főgimnáziumban konferenciákat a férfiaknak. Sok-sok áldással járt ez a munka, s legnagyobb kegyelineket talán én kaptam. ((Concupiscit et deficit anima mea in atrlis Domine». Nem tudom kifejezni azt a
mélységes tiszteletet, hódolatot s imádást, me)yet Urunknak
s Istenünknek mindnyájunktól kapnia kellene. Néha tényleg
teljesen szétfoszlik a lelkem, s érzem azt, amit naponkint a
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118. zsoltárban imádkozunk. Ah, a te lelkedet, a szívedet,
akaratodat, szent törvényedet nézem, áhitom, rögzítem, megkívánom, s az életemet adnám oda, hogy teljesítsük azt,
éljünk érte, benne!
Apr. 8. Borzasztó a művészek tolakodása ; hogy többen
is le akarnak festeni vagy márványba vésni. Istenem, ez is
a hiúság vásárából való l Ha az ember felkapaszkodott, illető
leg feltolták az uborkafára - ezt az Isten előtt mondhatom,
hogy én nem kapaszkodtam a székesfehérvári püspöki uborkafára, - hát megörökítendőnek ítélik. Természetesen nekik
az kenyérkereset. Nekem azonban nagyon kínos s valóságos szenvedés, ho~ a világban megörökítsenek Az nekem
nem dukál. Az Ur Jézus leplezze le az égben rajtam az ő
vonásait.; a Szentlélek az én művészem. Ah, Uram, én szegény bűnös, alázattal imádlak s kérlek, törüld le lelkem foltjait, mosd le rólam a. hulla-vért, a hulla-szagot ! Tisztíts
meg ... te, te alakíts, s ne márványból, hanem lelkiségből,
dicsőséged tükrözéséből !
Mennyit jártam 1904-1905-ben a jó M. E. műtermébe,
ahol ő festett engem Andor György barátunk akciója következtében, aki tanítványaim körében gyüjtést rendezett, hogy
lefestessen az esztergomi szeminárium részére. Az azután
rám uszította K. M. barátunkat, akinek itt a püspöki palota
kertre néző szobájában negyven, sage : negyven óráig álltam
a pulpitusnál, s csinált belőlem oly kemény, marcona alakot, hogy magam is megacélosodom rajta, ha ránézek. A kép
kétezer márkáért talán még ma is kapható. Azután a jóK. E.
szobrászművész gyötört, jártam ki számtalanszor a Honvédutcába, a világ végére s ugyancsak el nem talált ; kínos mű
remek! Nem is tudom, hol, merre van; ha alá nem írják,
hogy ki ez, rám nem ismernek s feledn ek. N o, de ez kell ;
ez nem én vagyok. Én csak Te akarok lenni, Te, ki vagy
tőkém, forrásom, napsugaram, pálmám, Üdvözítőm; kinek
vérét iszom, kinek áldozata, annak tüze, ritmusa bennem
vibrál. Én örök Alkotóm l
Ápr. 16. Mennyi kegyelem nekem ezek az egyetemi
templomban tartott konferenciák s a nőknek adott lelkigyakorlatok l Ah, Uram, míg szuszogok, addig add, hogy
megtarthassam. Ezt a szép visszhangot vettem valakitől, ki
nem írt mást, csak ezt a kártyát küldte A. de Vigny szavaival:
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En verité,
A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu' on laisse,
Seui le silence est grand ; tout le rest est faiblesse. (A. de Vigny).

Máj. 4. A bérmálás hónapja. Szeretem s imádom a Szentlelket s úgy szeretném kiszclgáltatni a szentséget, hogy viharozzanak s tüzet fogjanak a lelkek. -Lélek-gyujtás, pünkösdi
tűz, új világalakítás: ez a bérmálásnak az intenciója. Ezt
nem tévesztern szem elől. De az intenciónak olyannak kell
lennie, mely a sacramentum-ot hordozza, a feladó, a kiszolgáltató részérőlalkotja. Ha az intenció megvan, akkor a tűz
-nek gyúlnia, az égési rohamnak kitörnie kell. Ha tavaszkor
a kertben égetem az orgona s bodza-, galagonyaágakat, s a
tűz <<megfogamzikn, mily ropogó s pattogó erőszakkal nyilal
föl; ez a Lélek képe. No, de mi égjen? Mi égjen? Itt a baj.
Egy hájas, földies, agyaggal, lim-lommal betapasztott, szellemileg «kretinn nép. Ha összehasonlítom a !lindukkal, a
boncokkal, a dervisekkel ... jaj, Uram, ez a nyugatikultúra
az anyagiasság ponctrója ; azt bámulja, a pénzt s a nemi viszketeget s dürrögést kergeti. Társadalmunk fölött «la caligine
del mondon, «insignis superbian ; tele gőggel, pökhendiséggel
a lelkek ; a fizika itt szellemi füstté lesz ; kormosak lesznek
ezek az «emberkéb tőle. «Vidit fumum superbiae similemn írja Szent Ágoston l
Mindig gyujtani szeretném a lelkeket s nem akarom
csak rájuk hárítani a sacramentum hatálytalanságának okát;
nem, nem l Az apostolok ráadták a lelket arra, akit bérmáltak, s a Lélek gyujtott, nem kérdezte a keresztényt, hogy
akar··e égni. Hát mikor Japánban vagy Indiában a tűzön
átmennek félméter vastag izzó parazson, s meg nem égnek l
Ahogyan ott lekötik a tűz erejét, hogy ne égesse a lábakat,
akár piszkos, akár tiszta emberek lábai : úgy itt ki kellene
gyujtani a tüzet, hogy égessen lelket, akár tiszta, akár piszkos; hiszen majd tisztul általa l -A theológia természetesen
magyaráz okosan s distingváJ tűz és tűz, okság s alkalmasság közt ... Nem, nem testvérek; én értem a theológiát, de
a bérmálásban a Szentléleknek pünkösdöt kell csinálnia, a
lelket átformálnia, új világot teremtenie. Hát hol van ez
mind? S akarják-e ezt a püspökök? a papok?. lelket váró
keresztények? Nem szabad lesrófolnunk várakozásunkat,
hanem el1e~.kezőleg fokoznunk kell azt úgy, ahogy Krisztus
akarta· J A vége mégis csak az, hogy ebben az ember-lápban
minden szikra, a szent tűz is, sürű, békanyálas fertövé lesz ;
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így történt a szent tűzzel az elsőJeruzsálem pusztulása után ;
így a második nagy leromlásban l
Jún. t. Nincs a léleknek oly reneszáilszos kútfeje, mint a
szeretet heve. Mitöl ifjuljon, ha nem saját buzgóságától?
Mitől húzódjék ki s egyenesedjék föl s kitárja karjait, lelkét,
ha nem szíve gerjedelmeitöl? Az 'élet s az ének, az öröm s
boldogság a szívből fakad, azt tölti el. Olyan ((duzzogó)), mint
az a hatalmas forrás Iszkaszentgyörgyön ; duzzog, buzog s
árad. S oly friss, mint a tavasz, s oly meleg, mint az élet, mint
a vér l Ah, szent Communio l Te vagy az én ifjúságom, tüzem
s gerjedelmern; te vagy erjetlésem, tisztulásom; benned s
általad ifjulok s tisztulok meg! Te jössz s illetsz; s mikor
érintesz, akkor megrendülök, s átfut rajtam a tűz, az élet,
a meleg élet l S ha liliomos s illatos s mámoros az oltár, s ha
az erdők zöld árnyai s fényei szállnak végig a kápolnán ; ha
a szöglet homályában elbújnak s aztán észrevétlenül s lassan
megint kigyúlnak .... Ah, Istenem, Uram, mit csináljak?
Hisz nem érti, aki nem éli. Csak az tudja, aki érzi. Nem is
tudja,- mit fogalmakmatricái? l - ha nem éli; ö az, az az
élő ő, ő, maga. Ezt így ízleltetöül s kimondhatatlan boldogítóuli Ah, Jesu mi ... Jesu, quem diligo, in quo vivo!

Jún. 20. Tele a levegő mindenféle fülledtséggel, bizonytalansággaL No, nem képzelhetek magamnak lazább talajt,
mint ezt az osztrák-magyar nagyhatalma t. Ilyet dirigáini nagy
kín lehet; de minek is exisztá! ez? No, de Isten veled, politika l Szebbről is írhatok. Van egy nagy tengeri csigahéjszenteltvíztartónk a kápolna előtt. Az ablak a folyosóra mindig
nyitva, s így egy szemfüles (inkább füles, mert buta) muscicapa ott rakott fészket a szenteltvfztartóban l Most ott fészkelődik öt buksifejű fiók egymás hátán. Feljebb akasztottam a
tartót. A muscicapa, gondolom, sok szívszorongást ál1t ki,
mikor minket ott alatta járni-kelni látott l
Jún. 25. Hihetetlen, hogy mily kevéssé vagyok én az,
aminek lennem kell. Úgy érzem, hogy az idegenség, mely a
püspöki palotát a mindenkori püspöknek csak haszonélvezetre engedi át s megérezteti vele, hogy voltakép :nincs otthon,
a lélekben öntudatlanul is mindenféleképen ér,vényesül. Nálam
t. i. az úgy van, hogy én az adminisztrációt nem becsülöm
sokra. Tudom, hogy kell, s megteszem ; de én azt hiszem,
hogy aki tanít s gyóntat s szolgál személyesen szegényt s javít
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s jótanácsokat ad igazi lelki készséggel s érdeklődéssel, az
többet tesz, mintha firkál aktákat. Én tényleg idegenül járok
mint püspök az utcákon. Látom is, hogy a mi turáni közönségünk - a közvetlen érdekköröket kivéve - mily keveset
hederít a püspökre. Azt is gondolom, hogy én jobban tisztelem
a papságot, mint az engem. Ezzel ugyan nagy dícséretet mondtam magamról ; de hiszem, hogy igllz, mert minden papnak
lábát megcsókolnám. Azokat a nagy várakozásokat is, melyeket az egyénekhez, a trónra lépő királyokhoz s az egyházmegyékben a püspökökhöz kötnek, átlag a presztízs, a nimbusz
játékainak tartom ; mert amit legjobbat tehetnek, az, hogy
új s - adja lsten - jobb, hozzáértöbb férfiakat hozhatnak
fölszínre, s hogy egyes elhanyagolt irányokat karolnak föl.
Hát Istenem, akiben mákszemnyi érzék s érzés volt, az
érezte, hogy azt a tempót, melyet örököltünk az ötvenes évekből, meg kellett reformálni, s hogy a papnevelőket szintén
lélekkel s szellemmel kellett átjáratni; hogy kellett lelkipásztorkodó papságot a magyar egyházban nevelni. Nem tagadom, hogy sok történt az utolsó negyven év alatt ; de haladunk-e úgy, hogy viszont sok erényt s lelki jót, melyet azok
a korok bírtak, el nem veszítettünk? A tiszteletet, az engedelmességet, a szubordináció szellemét l Hány fiatal óriás
mozog itt a színen, s hány szabadúszó hagyja el a régi gályá t?!
Szóval a külsőséget, a nagyuraságot, az örökölt előkelőséget
nem gusztálarn ; de a lelkiséget, a szolíd egyszerű művelt
séget, a munkát s lelkiismeretességet, a tetőtől-talpig, s bőrtől
a velőig való becsületességet, azt szeretem. S kívánom, hogy
ne fény s pompa s méltóság vezessen, hanem reális lelkiség.
Ebben a szférában azután nem érzem magamat idegennek.
Végre is kimondhatom, hogy ami engem idegenszerűen érint
mindebben, püspöki mivoltomban, főrendiségemben s viszonyaimban is, az a nagy világiasság s a történelmi fejlődés áltat
túlságosan visszaszorított krisztusi élet hiánya. - Tu autern
Domine miserere nobis l
Aug. 18. Esik az eső, s a bakák fölvonulnak s ordítják:
éljen a háború l Van-e rettenetesebb téboly s alávalóság?
S ez mint hazafiság is fest. Egészen új mentalitás szállja meg ·
az embereket ; óriási megfeszülés, erőkifejtés, bátorság, áldozatkészség, hűsl'>g l De ez mind a bcstializmus szekerén, mely
emberhullák fölött hempereg l No, hát erről én nem írok iti.
Ezt nem dicsőítem. Tudom, hogy sok nagy érzés fakad a
harcok s kínok között, de nem, nem, nincs közöm az öldöklő
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világhoz. Nem Istennek, nem Krisztusnak világa ez t Mi
közöm hozzá? ! E házakhoz s hazákhoz, · melyeknek lakói
egymást agyba-főbe verik, srapnelezik, gránátozzák ! Ah, mily
igaz, hogy odi profanum vulgus ! Sokszor hallom, hogy ez
kevély szó t Nem; ez igaz, mély s felemelő szó! Ezt a bestye
világot gyűlölöm, gyűlölöm t Favete linguis ! Hallgassatok
róla s nyelvöltögetéseire s frázisaira azt felelj étek, amit Krisztus mondott : nesciunt, quid faciunt. Gondolják, hogy kultúremberek, pedig kultúrából. egy szikra sincs bennük t
Szept. 23. Nincs kedvem írni. Körülöttem ugyan a lelkesedés ki törései fűtik a levegőt, s az embereket valamiféle dühféle ragadja ; de ha mélyre nézek s kérdem, hogy itt mi történik, hát megborzadok. Ilyen embermészárlást provokáini
alávaló imperialista, angol hasakat s zsebeket féltő s cári
hóbortókat szolgáló érdekekért: ez igazán ördögi. Lápjaink
írnak Izvolszki s más orosz s francia méregkeverőkről, s már
folyik a harc, az öldöklés s a bestializmus. Az újságolvasó
kÖzönség izgatottan várja a híreket, mialatt a csontok törnek
s a testvérgyilkosság dühébe belepeccelt katonák kilehelik
lelküket. Nem, ezt elgondolni is borzasztó. Hol van itt a
krisztusi szellem? De minek a pokolban Krisztust emlegetni?
S ez 'l szégyen, ah, hogy ég a lelkem, melyben hit és érzés vant
No, a «princeps huius mundill erősen ül székében s kormányoz
ropogósan t S ezek a mi lapjaink mint őrült dervisek ugrálják
körül a hekatombákat ! Ezeket kellene odaküldeni, de nem
a főhadiszállásra, hanem a gödrökbe t Az is jellemző, hogy a
dicső Európa most a japánoktól tanulta meg az árkokat,
gödröket ásó háborúskodást.
Nov. 2. Bájtalan s kietlen ez a székesfehérvári közvetlen
környék. Legszebb őszkor, mikor a napnyugta bűvös, izzó
pompát kanyarít magának szemfödőül. Van ott minden szín
és fény, zsarátnok és üszök, leheletek, olvadások, a forrasztó
erő színpompája. Főleg a lila s bíborszínek tengerei ... gomolygó, majd réteges felhők lépcsői s magaslatai, bevonva s
átjárva a minden színt és fényt egyesítő napsugár töréseinek
lehetőségétől. Ha pedig sétálunk ezen a száraz réten vagy azon
a vizes réten, ha kalandozunk Mór felé, hol a Gaja s a Mór s
Bodajk felől jövő vízerek nyúlnak el, hát bájból itt kevés van.
No, de miért van Tobakos-utca, s minek megy neki a rózsáskert alatt a bodajki víz a Tobakos-utcának? Hát ezek a vizek
titokzatos erőt hordoznak, magnéziumot, a bodajki szent
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magnéziumos tóból jönnek, s ilyen víz kell a legfmomabb bőr
(szattyán) kikészitésére. A Reé-család is timár-család volt ;
Elzászból jött ide s felfedezte, hogy ez a csúf tohakos csatorna
hathatós viz, Hát a csúnya vízbe is intelligens szemmel kell
nézni; attól szebb lesz a táj. Mindenütt sok a titok; s a lélek
ezeket nézze, szemlélje, csodálja s élvezze.
Dee. 8. Dúl a harc, az átok: s a <<király ruháját» viselő
egymást ütik fejbe ; amell~tt az ember-állat összes
ösztöne l A háború nagy sötétség, de világító, vagyis útbaigazító s kinyilatkoztató sötétség ; kinyilatkoztatja, hogy
hányféle ember van : van vad ember s van szelídített, de vadságba visszahanyatló ember; s van lelki ember. Vakard meg
az úgynevezett kultúrembert, s kiverődik rajta a vadállat.
Nekem már beszélhetnek kultúráról; a kultúra már letűnt,
s maradt a szcmétdomb, a vérbajos, szifilises, buta, gőgös erő
szak. A kultúra megveszett, s dühösebb mintha farkas volna ;
kegyetlenebbül is pusztít. S végre is mi szimpatikusabb : a
veszett eb vagy a farkas? Hej, Tolsztoj, ha ezt még láttad
volna l Csakhogy tudod, mi a baj? Az, hogy a te farkasaid is.
megvesztek. Szóval, massa damnationis!
«hősök»

Dee. 25. Laus tibi parvnie Christe ! Mi mindent gondoltam már rólad ; de ahogy igy fekszel, te édes, édes csöppség,
hát igazán csöpp vagy, s ha gyöngédségedet, titokszerű bájodats tisztaságodat nézem, «sicut stillae super granum». Milyen
is volt az a harmatos «Királyrét» Murány vára körül? Mennyi
virág s harmatcsepp! Hát édes Jézus, a te barlangod s a te
szereteted engem arra a harmatos, még le nem kaszált, csupavirág rétre emlékeztet ... emlékeztet a hajnali harmatra.
Olyan a te lelked s a te evangéliumod, oly naiv, oly friss, oly
szent, oly misztikus s oly bájos. Ah, gyermekem, emberem,
Istenem!
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1915
Febr. t. Az én képem a Fra Filippo Lippi imádó Madonnája. Az erdőszélen a virágos gyepen fekszik az Isten-:-adta
gömbölyűségekkopkája, ami Urunk Jézus, az isteni gyermek;
a két kezeeskéje a szája körűl, nem hogy szégyenkeznék, de
göngyölödik, jól érzi magát s nem tudja, hogy mi lesz. Azaz
dehogy, ő még nem gondolkozik, hogy mi lesz, hanem időn
kivül álls hempereg. Még pólyácskája sincs, úgy szereti a virágos gyepet. S mellette a fenyőszálak, a piniák állnak őrt, no,
meg egy kis pintyőke is érdeklődik s nem fél. Mert kérem,
ez egy darab paradicsom ; bűnnek nyoma sincsen ; hol is
volna, a bambino sa Madonna itt az emberiség l S még a patak
is, még az is oly tiszta, hogy világit; bizonyára az onnan jött,
ahonnan az ősi Eufrát és Tigris, s oly jókedvű, hogy a másik
oldalon fölszalad a hegynek. Közel van ide az ég ; a fenyő
gallyak közt kezdődik a nyár, az ember elérné a kezével, s a
nyilt égbőllenéz a jó Isten; jaj, de milyen jó, csak az arcába
kell nézni. A Szeutiélek meg akárcsak vadgalamb volna s a
piniák közt volna a fészke. Az élet kegyelmét s a lélek energiáit sugározza az édes, kis fűben-hempergőre. No, de az édesanya is tud róla, hogy mi ez itt, hogy ez a fia, de imádnia
illik s a szive térdre hullatja. Igy van ez minden oltárnál, ahol
a szentmiseáldozat folyik. A gyertyák akárcsak fehér piniák
volnának, s inár lángjuk a nyilt égbe világít. Ott, hogy a
kezed is eléri, már a nyilt eget láthatod, s az édes mennyei
Atya néz le jóságos arccal arra a szent titokban, fehér korporálén hempergő kis jószágra, s a Szeutiélek kiárasztja energiáit, az örök szeretet sugarait, a legfőbb égnek csillagsugárzatát; s attól van itt élet, kellem, szépség, virág, illat, égbeszökellő vizek, hegynek folyó patakok, s mély adorációha
merűlt Madonna .••
Hát szent oltárok, katholikus templomok, s ami fölöttetek van, nyilt mennyországok l fessetek nekem mindig
úgy, mint Fra Filippo Lippi erdőszéle, virágos gyepús,
kiváncsi pintyőkés s imádkozó madonnás erdőszélc. Ez
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lebegjen a miséző papnak s ez minden Oltáriszentséget imádó
léleknek szeme előtt l Hogyan nézzük akkor Pákozd, Sukoró,
Dinnyés, Velence, Nadap, Pázmánd fel-feltünedező tornyait l
A Meleg-hegy s a másik Ördög-hegy, az a trachit-hegy Pázmánd felé, azok tölcsérek alulról fölfelé, úgy hogy a tölcsér
vége a csúcs ; de a katholikus templQmok fénytölcsérek,
a csúcsok az oltárok, s fölfelé tágulnak s befogják az egész
eget l Mily nagyszerű geológia az ott· a hegyekben, de mily
fénytölcséres s mennyeket nyitogató theológia az ott, az
oltárokon kezdődő s égbe nyúló s egeket hasogató csúcsok,
kráterek világa l Szem kell hozzá ... Ah, Uram, tele van a
szemern fénnyel s a lelkem ábránddal s pintyőkedallal s a
patakcsörgéssei s piniák karcsúságával s gyepek selymével
s a Madonna szerelmével l Hívek, áldozárok, anyaszentegyház, új világok, új geológiák, uranológiák meglátói ; csak
a karotokat emeljétek fel, ott kezdődik a nyílt ég, az arany
felhőzet; a templom boltját már nem látom, arrafelé már az
Atyaisten, s a Szentlélek kifeszített szárnyai fogják meg a
szívet.
Van-e ily világításban szentebb, nagyobb, titokzatosabb
s mélyebb mint az Oltáriszentség? s van-e illatosabb, kedvesebb, égbegomolygóbb imádás, mint a szentmise? S van-e
adomány, mit az Atya jóságosabbsa Szentlélek indulatosabb
szívvel fogadna, mint a korporálé gyepjén gömbölyödő kis
jószág, s a szeme s a szája s az arcocskája? Bizony úgy lesz,
hogy az a majszoló kis gyermek a legkö7.elebbi pillanatban
tapsol majd s úgy szökik fel az Atya karjaiba. De mit csinál
akkor a Madonnácska? Mit? Az is tapsol, s akkor megint
lejön az istenadta édes kis felfujt l Hát így játszik ég s föld :
Atyaisten s Fia ; lsten-anya és Fia, s a szegény ájtatos áldozó
hívő s Istene s Ura l Játsszunk, tapsoljunk, örüljünk, pintyő
kézzünk, ugráljunk, repüljünk; itt az Isten l Olvadnak a
szirtek, viasz lesz belőlük ; ha olvadnak, akkor égnek is ;
gyertyaként. Tapsolnak a fák ; ha tapsolnak, akkor táncolnak is ; táncol minden, erdő, fa és bokor ... Ha táncolnak,
zene is van, a7 is van ; énekel az ég. a szférák, a pintyek, a
csobogó patakok - minden énekel. Isteneni l itt a lelkem,
a gyepen fekszik s térdel, a fán üls énekel, s nézi ezt a csodavilágot s a te másik teremtésedet : Fiadat, Mactonnádat s
titkaidat. Amen l
}lárc. 1. Igen rosszul érzem magam a gyomrommal,
s nem alszom; ez már 1911 május 31-től való. Akkor hültem
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meg a budai Szent Anna-templom májusi ájtatosságán. No,
vigaszom, hogy onnan hoztam bajomat, a májusi ájtatosságból ; igaz, hogy én voltam az oka. Most már tudom, mik az
álmatlan éjek, mik a sötétsf>gek, a nem embernek valók, az
«átaludandók». Bizony már én is mondhatom, hogy «clovek
sa obcivi». Mert bizony «kutya-élet» ez a virrasztó élet. Deo
gratias ezért is.
Márc. 14. Pesszimizmusomat s megvetésemet a háború
s minden iránt, ami katonai, nem úgy értem, mintha a háborúban semmi nagyot nem látnék ; dehogy is nem ; látom
a nagy akarást, ni el y milliókat igazgat, s látok sok hős akarást,
mely magára parancsolja másnak parancsát s kitart hóban,
fagyban, árokban, sárban hősiesen. Das ist das grosse Wollen,
wo das grössere Sollen gebietet l Istenem, mily áldozat- ·
örvény és fenékhullám l Erről könyvet lehet írni. Azután
az oly megindító, hogy hogyan sír, aggódik s kapaszkodik
a jövőt nem látó s végtelen távlatait fürkésző psziché l Imádkozik ; ments meg ... azután bízik s megadja magát. Ez nem
a fátum, hanem az Olajfák-hegyének homálya, az az éjtszaka,
mely tele van vörös fényekkel, Krisztus világító vércsöppjeiveL Menjünk előre, imádkozzunk s tűrjünk; egy nagy
fátum vezeti a világot az Isten kalapácsa alá. Sirassuk-e, ha
tönkremegy? Ugyan mit siratnék rajta? Kereszténységét?
Márc. 17. Egyre jobban érzem, hogy a filozófiát, a világnézetet a lélek sugalmazza. Istenem, hát fölfödözés ez?
Dehogy is tartom annak; de jól esik azt látnom, hogy menynyire érzéss érzelem s - mondjuk- lélek, anima, az életfolyam e sajátos ága, a döntő elem. A lélek mindig metafizikus,
mert az elérhetetlenre bukik rá, s azt valamikép állítja ; s ez
az elérhetetlen· alapjában az Isten. S ezzel a metafizikával
dolgozik mindenben, fizikában is, mihelyt a mélységet éri,
az alapfogalmakat. Lévén pedig született metafizikus az
anima humana, azért vallásos is. Onnan van, hogy minden
tevékenysége, akár a tudományban, akár a roűvészetben,
vallásos jellegű. Erre nézve kitűnő bizonyíték Terentius Varronak a római religiőról írt s Caesarnak dedikált művc, ahol
három theológiát különböztet meg : theologia civica-t, a nyilvánosan elismert hitet ; theologia mythica-t, a költők s művé
szek képzeleti világát, s a theologia physica-t, a filozófiai
spekulációt. S ez mind theológia, igen, az alapfogalmak mind
lelki alakítások. Örvendek e titkon s e valóságon.
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Márc. 21. Meghalt a mi derék özv. Pálffy Geraldinc
grófnönk, a patronázs-anya, a csendes és fáradhatatlan
apostol. Mi mindent tett? l Azt itt nem sorolom föl. Imádságos, arisztokrata, lelkess emberszerető nő volt. Nagyon tiszteltem s szerettem őt, bár velem szemben is több~zör hallgatott katholicizmusom kifogásolóira. Az volt a panasza, hogy
a lelkigyakorlatokban nem vagyok eléggé katholikus. Mondom
neki : hát nem beszélek bűnről, gyónásról, szentáldozásról,
kegyelemről, alázatról, bánatról? Igen, feleli, de nem a pápáról. N o Istenem, mondom, a mi embereink azért tartanak
lelkigyakorlatokat, hogy a via purgativán az lstenhez találjanak. De hát legyen ; ezt is beleveszem ; s meg is tettem.
Ápr. G.*S mi van a háborúval? Lázadásban vagyok, de
nem az Úr, hanem az emberiség ellen, hogy erre tart, hogy
ily bestye, ily vérszomjas ördög l Irok arról, hogy a háború
hogyan hat a lélekre : a) az eszményt élesztve ; menedéket
ke~es az ember s kiált a mélységből az Úrhoz; azután b) nagy
kötelességek teljesítését, az áldo:o;atot sürgetve, mert sok-sok
fog elpusztulni, sok golyó talál ; azután c) megadva magát a
tragikus sorsnak, . az dwiyx'Y) hatalmának, a megfeszítésnek.
Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? l S mi történik a Kárpátokban s följebb, hová a német erő már kitolta a
harcot, s áll az orosz fronttal szemben? l Rémséges küzdelem l
Ápr. 29. Hány ember küszködik most a lét rémségeivel s
az érthetetlenség éjtszakájával l Küzdő emberek s szellemek
vagyunk. Gondolkozásunk éjtszakából éjtszakába téved,
sötétségMI sötétségbe. Borzasztó problémák, kétségek s nehézségek állják el utainkat Isten felé ... a Gondviselés felé, az
örök jóság s szeretet felé. Ezekből itt a földön keveset látunk.
Az élet útjai keservesek, s az öntudatok képtelenségek szörnyűségeivel telnek meg. De úgy-e a bajok, az ellenségek, a
szörnyek ellen kell küzdenünk, melyek ki akarják irtani a
hitet, degradáini az előkel<'.> szellemiséget, lerontani a fölséget
s az embert sötétté s komisszá tenni? úgy-e ezek az ellenséges
hatalmak, melyek ellen elsősorban kell küzdenünk? A hősök
azok, akik e küzdelmekben megállják helyüket· s magasba
emelik a pajzsot, mely isteni fények ércsugaraiból van fonva.
Nem arról van szó : van-e Isten, nincs-e Isten, hanem arról,
hogy mily fogalmunk van róla, s hogy helyes-e ; a modern
világot elbiró s a problémákat megoldó fogalmunk van-e
róla? Az igazság igazság; a kinyilatkoztatás kinyilatkoztatás; de kettöre kell figyelnünk: a) hogy a kinyilatkoztatást
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meg ne hamisitsuk s el ne torzítsuk ; b) hogy. a megfelelő
modern szembeállást, a helyes elhelyezkedést az örök igazsággal szemben megtaláljuk Ez az utóbbi a mi theológiai
napszámunk, melyet a gondviselés ránk rótt, melynek nagystílű terve az erőket s tehetségeket akcióban tartani s azáltal
az örök igazság kincseiből újabb s újabb értékeket, új meglátásokat, új elragadtatásokat juttatni az emberiségnek.
De e modern feladat-oldásnak mindig kereszténynek, vagyis
alázatosnak, tehát elfogadónak, felemelkedőnek, Isten felé
törtetőnek kell lennie. Mi nem adunk hozzá a kinyilatkoztatáshoz, hanem kapunk tőle ; mi nem húzzuk a krisztusi nagy
tradiciókat le magunkhoz, hanem fölemelkedünk hozzájuk.
Nekünk az egészet, a teltséget kell ambicionálnunk s a
mi hiányosságainkat kipótolnunk s a mi ferdeségeinket kiegyenesítenünk. Ez épen a theológiai föladat, sőt ez az első.
Igy például hinnünk kell, hogy v~n gondviselés, hogy lsten
mindent tud és intéz, de hogy ez intézés a küzdelmet s a
szenvedést épenúgy akarja, mint a békét s a győzelmet. Ez
az intézés számol azzal, hogy az. erők s inak megfeszülésével
menjünk előre. Mint ahogy a hidak az örvények fölött csupa
egymásba kalapált s kifeszített s ellentállásba beállított vasrudakból állanak : épúgy feszülnek s nyúlnak egyJTiásba lelkek,
életek, erők s energiák. Az én küzdelmeim is ily kifeszített
rudak. Én csak a feszülést, a szenvedést, a küzdelmet tapasztalom meg, de hinnem kell a történelem isteni tech:.
nikusában s művészetében. Ha hiszek, már emelkedern ;
akkor már éjtszakáimat világosságba helyeztem bele ; akkor
a rosszat már győzöm, mert jóvá változtattam. Hogy is
mondja Szent Pál? «Diligentibus Deum omnia cooperantur in
bonum.n Ime, a vizek borrá változtatása, a keserű könnyek
mézcseppekké, az éjtszakáknak napsugarakká változtatása·;
Krisztus a .vizet borrá, a könnyet édességek gyöngyévé
változtatta. Az egész kereszténység a krisztusi csodaerőt
ambicionálj a, mert az élet posványos vizeibe lelketsa lapályos
gondolkodásba hegyeket teremt l
Ime, tehát a hit állítás, teremtés, tett ; a hitből való
gondolkodás igazi alakítás, s mikor kegyelem által lstenhez
s igazságaihoz emelkedünk, akkor éjtszakáink helyébe fényeket állítunk s a tehetetlenségek szörnyűségeit leküzdjük.
Csak feljebb-emelkedéssel válhatunk a helyzet uraivá.
Máj. 10. Élni, élni, igazán, mélyen, természet, azaz
istenadta közvetlenséggel, s amit bírunk a jóból, szépből,
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mértékesből őseredetileg
kigyűrűztetni : az legyen

kialakítani, mintegy magunkból
értékünk s örömünk. A természet
az Isten kegyelme által, sa századok, vér, verejték, lélek s küzdelcm keverékéhól : nagy, szép és édes adat. Gyökerem fa,
hát viruljon. Azt a fölemelt s lényegében megnemesített valóságot megélni a mi feladatunk; a valóságot (mily nagy szól) a
maga lét- és helyzetenergiáival, érzékeivel, ösztöneive}, intuicióival, érzéseivel, orientálódásaival; azt a mi rectitudónkat,
a jó lelki növésünket, egyensúlyérzésünket ; azt a csodálatos iránytűzését a léleknek a nagy dolgok, az ideálok, a
nagy valóságok - Isten felé l Ah, ez nem fogalom, fogalmi
konstrukció ; ez a lélek valósága l Erről is van fogalom ;
miről nincs l de ez nem fogalom, nem az értelem reflexe,
hanem az élet hulláma.
S most kettőt mondok, ami a modern embernek kellene :
a) .az, hogy élje meg önmagát;- a lelkét, a nagyra hivatott
sa végtelenbe eldelejezett lelkét; a mélységeket ... a jobbat .. .
a finoma t l Élje meg magát arányossági, ethikai igényeiben .. .
miszticizmusát ... azt az érzést, hogy a na~ valósággal, a
végtelennel szemben áll s megér~i azt, hogy o csepp, az pedig
mindenség. Megérti akaratát, mely isteni utakon jár s az
emberre rá diktál, s melynek törvénye nem az, hogy alkalmazkodjék az emberhez, hanem hogy az embert fölemelje. Az
emberre ez mindig megtisztelő : férfiúvá s hőssé avatja.
Den Göttern Mann und Held b leiben. Ez tragikum, de fölséges s
természetes. Tragikum valaminek s nem mindennek, embernek s nem Istennek lenni. Mily fölségesen van ez kifejezve
Wagner operáiban. Sok szenvedfssel jár az emberi sors;
hősiesen elviselni s azt önmagunkban legyőzni. Ah, D·. D
echt intellektualista, száraz embernek mutatta be magát,
mikor W agnert kritizálva fölhányta, hogy minek szenved
Lohengrin és Selma? Minek? A nagyság súlyától s a hősies
ség végett s miatt ;
b) a második, amit a modernnek ajánlok. Legyen élete
mű, s ne munka ; vagy jobban, legyen munkája mű. A munka
az technikus szétszóródás, lelketlen gépszerűség, üresség,
gépiesitése az embernek l Művet . . . művészetet l Magából
alakítani, a méchané-ban magát, a lelket keresni l Ezt nem
értették Marx Károly s a szociálisták sa ny'>mukban burjánzó
munkaiszony és lustaság. A XX. század teljes dekompozicióba
rohan bele. A csavarok, a szegek, pántok lázadnak ; bennük
nem az egész él, hanem a rész, tehát az oszlás, bomlás l Csupa
probléma, melytől az embereknek elmegy a munkakedve.
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Ez is dekadencia, ellaposítása az életnek, mely minden fokap
önmagától dolgozhatnék s önmagának élhetne l Különös
dolog, wo alles gernacht und nichts gewachsen is, dort wird
alles social und historisch-materialistisch, d. h. gar nicht
organisch und ebensowenig historisch.
Jún. 18. Folyton írhatnék : ennyi esett el, máshol annyi,
s a sok rémhírről, az elállatiasodásról, a piszokról s a szörnyű
ségekről, melyeket csinálnak a bestia-emberek. A halál s a
pokol arat; egyetlen menedékünk az Úr irgalma és igazsága.
ő tudja, mily befektetés ez, hogy minek büntetése. s mily
szántás egy jobb néptavasz felé. Bár ami azt illeti, szinte
rámkényszeredik a gondolat, hogy a világ az ördögé. Krisztus
nem a világot, az intézményt váltotta meg, hanem a.z egyest.
((Salvemus animas nostras» - ez a nagy föladat. Különben
pedig a rossz győz, - a rossz l Itt az győz, a materializált s
eldurvított «lélek». Azt gondolom, hogy minden lélek, kiben
az erény s az Isten-szeretet kerekedett felül, ha soká él s
megöregszik, ezt a kesernyés igazságot ízleli. Ez a bölcs élet
szájíze ; nem annyira az «amara mors», mint inkább az «amara
vita» ízével búcsúznak az érettek l Menjünk, mert sürget a
lélek, mely ezt a kínt kitartja, de a problémát mégis a diadalmas Isten javára oldozgatni ldvánja. Ez a «malum triumphans»; ezek az Istenség alól emancipált, tehát romoknakinduló
exisztenciák rémítenek. Mennyit kell imádkozni holtakért,
élőkért, az elesettekért s a halált kerülő s minden gonoszságba elmerülő élő, büzhődő holtakért. ú Isten, mi lett teremtésedből, hogy azt az ördög így elronthatta, hogy a divina
<:ommedianak ily diaholica tragediává kellett lennie. Rommá
lett egek az angyalok bukásában, s rommá lett földek az
emberek elördögösítésében ... Minden, ami szent, ördögi lett,
s ami szép volt, az dög lett.

Szept. l. A szociáldemokrácia nagy tévedés, nagy métely,
nagy öldöklő méreg : tagadja a lelket. Mi lesz az emberből,
ha lelke nélkül állítjuk be a világba? Ha minden viszonyát
tekintet nélkül a lélekre formáljuk? Mi lesz a társadalomból,
ha az egy_es s a lelkes a géniusza s a szabadsága «sifli?» Hát
veszem az elsőt l Mi lesz a munkás orientációja a világban?
Föld, pénz, szerződés ; minél többet kapni bért s minél kevesebbet dolgozni l Dolgozni lélek nélkül, dolgozni csak bérért .. , tehát kedvetlenü} s lelketlenül. Ime, az ősi átok revelációja, leleplezése l A lelket elsikkasztották l Ahol aztán
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lélek nincs, nincs megelégedettség. Az ember a rettenetes
kényszer, a lélek száműzetése folytán hajóroncs. A munka
az átok. Természetesen az Istentől elfordult, a lelket s tapintatot nem ismerő vagy ignoráló orientáció - a sötétbe, a
bérszolgaságba. Nem a bér teszi, hanem a lelketlen munka
teszi ; azt pedig, hogy az lelketlen, azt megint a vérszopó
kapitalizmus s az általa lázadásba s v.ak gyűlöletbe s zsidómaterialista rendszerekbe kergetett embertömeg teszi. A megfosztottak - kenyértől és lélektől ; attól a kapitalizmus,
ettől a szocializmus fosztogatja meg.

Okt. 10. Ismét születésnap és elöregedésem határköve.
Megyünk tovább; nem akarom, hogy az Ur Isten azt mondja
nekem: Ej, ez a jó szolgám, hogyan húzódik el tőlern l nem
is akar az örök boldogság felé menni l Nem, nem úgy van!
Készen vagyok, Uram, sőt vágyódom utánad. Készen,
vagyis készségesen megyek, ha hívsz. Nem vagyok kész l
De azért szívesen veszem öregedésem ez éveit, mert úgy
látom, hogy az ember is tisztul, higgad, hogy a világfölény
s az isteni hivatás sajátos jellege domborodik ki a lelken. Ily
körülmény ek közt öregedni nagy kegyelemszámba megy.
Ezt a kegyelmet kapom Istenemtől. A világot nem szeretem ;
hisz annyi a komédia s piszkos benne l Az emberek testek
inkább, mint lelkek; s kevés még a szép test is köztük. Ntha
mondom: Jó Istenem, engedd meg- de ilyen rongyos a te
országod ! Ha ennek is vannak megfelelő periódusai, rnint a
geológiának, akkor igazán még csak a sárkányok s a szauruszok idejében tartunk. De ez könnyeket csal ki szerrtembe,
mert Krisztus már itt járt, s az ország máris oly rongyos?
Dolgozzunk s imádkozzunk l Ah, hogy telik meg a szívem,
mint a gejzír tartálya, s hogy feszül meg bennem a lélek a
vágytól, hogy emeljem s megszenteljem az országot ! Belevágódom e sárba, mint a rneteor a napba s alapokat akarnék
rakni palotáknak. Nekilendülök, mint egy szétrobbant csillagzat roncsainak, a szellemi ürességnek. De hát munka ez,
Uram? Munka? O, igen, mikor a lélek emelkedik s imádkozik
egyházért s papságért s hívekért s a szétfoszlott nemzetért
s a bálványok körül kutyálkodó emberiségért, s mikor kUtll
megfeszülve s könnyes szemmel, nagy munkát végez s meghallgattatik. Amen l
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1916
Jan. 1. Glorioso nomini Jesu adoratio et honor! Nem
védekezem a 'rémséges gondolat ellen s rámnehezedő borzalmas érzéstől, hogy a magyar nem győzhet. Ez a káromkodó
nép okvetlenül megadja az árát, akármit csinálunk, ha körmeneteket is tartunk ; a magyar földről, magyar nyelven
emelkedik égre a legutálatosabb s legalávalóbb káromkodás.
A pokol káromkodása után Magyarország káromkodása öltögeti rákfenés nyelvét Isten s az ő szentjei ellen. Nem a «lovak
nyelvenez-állítólag V. Károly mondta volna-, hanem az
ördög képviselőinek a földön nyelve. Úgy képzelem, hogy
mikor ezt a büdös s útálatos felhőt látják a szentek az égből,
melynek bodraiban férgek, giliszták s kígyók nyüzsögnek,
melyből az iszákos, rossz gyomrok gőze és szaga gomolyog
szerteszét, az istenkáromlás összesűrített földi kigőzölgése ;
s mikor a hangokat hallják, a nyelvet, mely attól híres, hogy
a végtelen Fölséget gyalázza, a ragyogó napsugaras szépséget
piszkítja, s kérdik, milyen nyelv ez a rettenetes emberi nyelv,
mely még emberi, de teljesen ördögi sugallatok hangoztatója? ... Imádkoznak még e nyelven, melyen így káromkodnak? Énekelnek még e nyelven, mely az átok s őrület diszharmóniáit csattogja a világba? Nem tanulnak más nyelvet,
ha imádlwzni akarnak, mikor annyira meg van szentségtelenítve a káromkodás által? E nyelven akarnak áldást fegyverre,
védelmet ellenség ellen, győzelmet s életet? Ha káromkodást
hallok vonatun; a rothadó lelkek s a rákfenés s vérbajos
emberek bűzét érzem s iszonyodom.
Jan. 25. Hogy mi az Isten-félelem? Igen, félni Istent
s félteni lelket, örökkévalóságvt, boldogságot. Félteni ... Mi
nem félünk Istentől csak úgy, hegy büntet, hanem tele
vagyunk féltéssei - féltjük magunkat. Isten-félelem= érzékeny lelkiismeret ; meg nem szokni a rosszat s el nem tompulni. Isten-félelem = érzékeny reakció ; élet, finomság, tisztulás, kialakulás . . . a művet féltem. Igy kell gondolkozni.
Az Isten-félelem nélkül durvaság, hájasság, a finom szerkezet
elromlása, lélek-elmeszesedés. Oh, be kár az ilyenekért! ...
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Ápril. 15. Nincs rémségesebb tapasztalat, mint élni e
rettenetes világban s látni az e<emberek» őrjöngését. Százezrek
s milliók pusztulnak el, rémséges szenvedések s rokkantságok,
sötét sorsok szakadnak más százezrek nyakába ; s mindez
a pénzért, a gazdasági érdekekért, a népek gyűlölete s utálatos
barhársága miatt. Az ember a rémülettől s utálattól szörnyet
halhatna ; magam sem tudom, hogy hogyan élhetek, hogyan
nem sül ki a szemem, hogy nem nyel a föld, hogy nem fagy
meg a vérem, az a ronda, csúnya, ezer méreggel inficiált vér,
mely végre is az emberiség vére. Hangzik felénk az isteni
szó . . . vigyorog ránk az ördög. Megkörnyékez néha az ég,
a Fölség, azután meg megnyílik a pokol s okádja émelyítő
füstjét . . . Hallom a concupiscenciák rettenetes átkát ; de
hát a világ szalad előre, s öl s gyilkol s poklokat kanyarít
maga körül. Hát meddig tart a halál s gyűlölet e tatárjárása,
s mikor fárad ki a fanatizmus? Mi lesz az, ami megfordítja
az embert? Embert fordítani nem a külvilág, hanem a belvilág szokott ; de a külvilágnak is meg kell fordulnia a jobb
emberektől. Azután meg, mily izzó kín és szégyen nekem,
hogy ezek keresztények !
April. 25. Még azt sem jegyeztem föl, hogy elsütöttem
a nagy ágyút az Omge gyűlésén s beadtam a földosztásról
indítványornaL Röviden jeleztem s okoltam meg, hogy miért.
Örökbérletet gondoltam, mert másra nincs pénz ; s ezt az
örökbérletet úgy, hogy ne érezze a bérlő, hogy törlesztett,
hanem valami e<örök»-ké övével áll szemben. Nekem ezeket
a gondolatokat Malcomes Gyula, bécsi külügyminiszteri titkár
vagy tanácsos adta; övé az egész terv; én csak egyházi szempontból tettem kifogástalanná. Máris megkezdődött a sajtóvélemények árama; a Világ is borzasztóan kifent, s kapok
iratokat s telegrammokat mindenfelől. Igazán nagy követ
dobtam a c<Velencein magyar tóba, ebbe a széles, sekély vízbe.
Most kavarog s gyűrűzik. Lehet mindenféle kifogást emelni;
de azt el kell ismerni, hogy a népet magyar keresztény irányban kell földdel megtámogatni.

Máj. 15. Jóllehet tele vagyok a háború iszonyatával,
azért nem becsülöm alá azt az óriási erőt, amit a világtörténetbe állít bele a világháború ; s bár most elállt a pacifisták
nyávogása, s ők is úgy tesznek, mintha bámulnának, én föltétlenül meghajtom pálmárnat e rettenetes történésben megnyihtkozó lelki erő előtt. Egymást leszúrni rémség ; de győzni
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akarni s legyőzetni nem akárni, helyén kitartani s azt soha el
nem hagyni : az ugyaucsak érdemel elismerést. A háború
állati dühbe foglalja az ember hősiességét. A kereszténység
elismeri s tiszteli a kardot, a keresztény morális igazságos
háborút ismer. Kinek lesz igaza? Vagy tán a háború is gyermekbetegsége az emberiségnek, s kultúrája kiveti belőle az
erőszakot? Lehet-e ezt.hinni annak, ki tudja, hogy akultúra
alatt ott lappang az eredeti bűn, a nagy bukás? Ezt a bukást
meg nem szünteti semmi.
Aug. 26. Történt valahol, hogy sváb közsl>gben a
plébános buzdította az embereket, hogy menjenek templomba,
mert hisz az Isten látja őket, mikép támaszkodnak neki a
templom falának s ácsorognak a téren. Erre egy jó asszony
azt mondta: Ja, Herr Pfarrer, die Manner gehn jetzt nicht in
die Kirche, weil sie im Krieg eine grosse Pein gehabt, und da
sagen sie : W enn uns der Herrgott im Schützengraben nicht
gesehen hat, wird er uns auch vor der Kirche nicht sehen!
Ime, a gyakorlati nagy botrány; a hit a szenvedésen hajótörést szenved. Már most olvasom, hogy az Isten hogyan
dicsőíti meg szentjeit halálukban : vértanúságot vagy nagy
szenvedéseket küld nekik. Pál apostol recitálja : sancti sunt,
in occasionem gladii missi sunt. Be kell állni Santo Stefano
római templom közepére s végignézni a vértanúk kínjait :
die grosse Pein, az ott is volt. De milyen l De lélek volt
hozzá, hűség, szeretet, nagy hit, nagy .várakozás az örök
kapuk előtt, nagy hősiesség; csupa éthosz ! Ahová nyúlsz,
éthosz fakad ! A szenvedésben megmarad a tentáció, melynek
az Úr kifejezést adott : Deus meus ut quid dereliquisti me ;
s a kedves görög leány, Agatha : agonem suum Domino
commendavit.; s Agnes: expansis manibus ad Deum orahat ...
Érezték (a szenvedést), de nagyon láttak más világot, s
nagyon szerettek. No, a gondolkozónak nincs nehézsége
abban, hogy a katonákat a vértanúkkal össze ne hasonlítsa.
Dort ist die Pein ohne Licht und Gott ; hier die Pein in der
Liebe Gottes. Mily más fogás a szentek fogása, mellyel a
kínhoz nyúlnak s Istentől veszik, s azok fogása, akik épen
Istent nem látják ott, s csak a rossztól kótyagosodnak meg.
Hát természetes, hogy a lélek minden ... minden. A sötétségen át örök világosságot s a vértanúk kínjában az Isten
dicsőséges kegyelmeit látja. Laus Deo l
Itt az örök jubilus, a győzelmes élet hömpölygő folyamának a szépség s a bravúros művészet harsogó és vakító
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.formába való lefogása . . . az igazi barokk l A lelkek élete
barokk-stílban emelkedik, hullámzik, leng, lendül, táncot
karikázik, cikázik s hömpölyög az Istennek látványosságul l
Ezen örülni, együtt lengeni, énekelni, tombolni, cikázni s
barsogni kell. Együtt, együtt . . . S ha szenvedek, akkor
gondolok arra, hogy kigyulladt s fölzaklatott lelkem a szellemiség, a legyőzött anyag mesteri szépség-formáiba öltözik ...
Io, triumphe l Uram, szenvedésem, bajom ezután már csak
a barokk-templomok mennyezetén nyiladozó mennyországok
stílusában fejezhető ki ... abba nő bele, úgy virágzik ki ...
barsogni kell. Együtt, együtt ... S ha szenvedek, akkor
gondolok arra, hogy kigyulladt s fölzaklatott lelkem a szellemiség, a legyőzött anyag mesteri szépség-formáiba öltözik ...
Io, triumphe l Uram, szenvedésem, bajom ezután már csak·
a barokk-templomok mennyezetén nyiladozó mennyországok
stílusában fejezhető ki ... abba nő bele, úgy virágzik ki ...
Szept. 24. Aut mori, aut pati ... non mori, sed pati az Úr Jézus jegyeseinek fölséges megnyilatkozásai. . . ez
pedig mind voltaképen azt jelenti: aut mori, aut amare ...
non mori, sed amare. Igen, valahogy ezt jelenti - azzal a
hozzágondolással, hogy azután még inkább szeressünk ;
örökké és nagyon. Mivel a szerelern az Istentől való s az egész
emberiséget leginkább egybekötő, összefűző és boldogító
kötelék, azt kell gondolnom, hogy az Isten-szeretetnek is
a legédesebb s legérthetőbb szimboluma. Azért az Énekek
énekében is a páros szeretet az Isten-szeretetnek a legfölségesebb s legbeszédesebb hasonlata. Ez az erosz azt a másik
nagy eroszt ismerteti meg velünk. A materialisták ezt csak
úgy magyarázták, hogy az égi szeretet csak travesztiája · a
földi szerelemnek. Nem így van; de a legédesebb szeretet a
leghívebben világítja s közeliti meg a felső eroszt. Ez még
édesebb, ez még tüzes'ebb, még andalítóbb, ernelőbb s kielégítőbb.

Sokan botránkoznak az Énekek énekén. Miért? Hogy
erosz? Hogy a jegyes átöleli a jegyesét? Hogy szívja ajkát
s összecsókolja? Tény, ezt teszi a földi erosz; de ez mind csak
analógiája annak az édességnek, bűbájnak, annak a közelségnek s meghittségnek, mely a lélek Istennel-egyesülésében
bennünk áradozó boldogsággá lesz. Az ószövetség szerette a
két eroszt egymáson nevelni ; a keblen az Isten keblét, az
ajkon Isten ajkát, az édes ölelésén az ő ölelését merte elénk
állítani. Igen, merte. Gondolom, hogy a tiszta szerelern Isten-
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hez emelheti a szerelmeseket, lelkeiken a tűz fölfelé világít,
ajkaikról Isten mézét szívhatják. Ha pedig egy leány Krisztus
jegyese lesz, akkor ez nem az Énekek éneke esete, hanern az
ilyen átviheti minden, a földi szerelemre irányítható érzését
is az Úrra ; azonban ezek a tendenciák csak lépcsőfokok,
melyeken az igazi krisztusi szeretethez eljut, mely önmegtagadast, áldozatot, szenvedést akar, mint az igazi s hamisítatlan szeretetnek zálogát, mondjuk fémjelzését l Amen !
Jesu, rex virginum, misere nobisl-Nemcsak nem gondolom
következőképen, hogy az égi erosz csak lenyomat!} és visszfénye legyen a földi erosznak, hanem mivel az égi az alap s a
földi a funkciója, azt gondolom, hogy a földi erosz kimondhatatlanul edesebb, fölségesebb, tisztultabb lesz, ha az égi
erosz járja azt át. Istenem, szeretni ... minden földi eroszt
Istennel átjárni s áttüzesíteni l
Dec. 9. Megtartottuk a megyei közgyűlést s elparentáltuk
a királyt, Ferencz Józsefet, ki november 20-án meghalt. Én
voltam a szónok. Mondtam sokat, ami minden szempontból
elfogadható volt, samivel tartozunk neki.·Aki ilyen zúgban él,
mint mi, annak kár okoskodnia, s bár kell hinni egy nemzeti
hivatásban, azért lehetséges, hogy a hivatásnak már megfeleltünk s most még lézengünk. Isten nyugosztalja a királyt;
nem ítélek, .hiszen egészen más világban, más levegőben élek ;
mit tud a libella, melv a víz színén karikázik, a csíkok s a
pontyok s a békák életéről és indulatairól l Ah, csak föl a
tiszta érzések s a hamisítatlan élet levegőjébe ! Föl, föl, az
Isten átlátszóságába l Ott van igazi élet, a többi labor et
dolor et ... rubor l - De meghalt az egyház főkegyura
Magyarországon s előtte elmentek azok a Simorok, Samassák,
Schopperek, Ranolderek, Kovácsok, Rimelik, Moizesek,
Palugyaiak, Roskoványiak, Zalkák ... no, meg a káptalanok,
a Majtényiak, Feketék, Krajcsikok, Fertsekek, Marcik,
Gyurcsekek, stb. óriási dependenciás, aranykeresztes sorai.
Most ott van köztük a Sacratissima Majestas ...
Mondhatni, hogy a magyar egyház saturnusi korszaka
bevégződött, s új korszak kezdődik. Erre azonban, úgy látszik,
lesznek előkészítő tapasztalataink. Iste'l.em, Istenem, hogy
minket csak hátbaütésekkel s külső megpiszkálásokkal lehet
előbbre vinni ! Igy van az egyházfejlődés nem belső erők
feszülésétől, hanem külső stimulusok behatásaitól függővé
téve. Az egyház talán azért is így van beállítva a világba, mert
külső dolgokkal, például jobb vagyonelosztássa l, paragrafusok-
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kal, rendeletekkel úgy sem lehet rajta segíteni; az ő regenerációja a lelkek fölborzolása ; az ő mótorát a szentek szelleme
fűti. Ezt a hatalmat pedig nem korlátozza semmi. Azért hát
Raum für die Heiligen, freie Bahn für die Helden ! - Requiescat Sacratissima Majestas cum tota sua curia episcopali
et canonicali in pace !
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1919
Máj. 16. Ne nézzék barbárságnak, hogy ide írok egy-két
jegyzetet ; így legalább el nem vesznek, s aki a régi «kutyabőrökeb forgatja, annak kezébe kerülhetnek * Az 1919. évről
van szó, mikor minden háborúnál nehezebb idők szakadtak
nyakunkba az úgynevezett forradalom következtében. Ez az
egész forradalom és a nyomában felépült uralom tisztára
homokon épült, vagy mondjuk inkább lejtőn, s. meg nem
állhatván ez alaptalan alapon, egyre jobban csúszott Ie. Már
is lekerültünk, mérhetlenül le, alább minden nép és nemzet
s állam alá. Az Isten-káromlós zsidóságtól tönkretett magyarság borzasztó tragikuroha került bele. s régi hírével szemben a
jellemtelenség s a gyávaság epidémiája folytán hozzá még
köznevetség tárgyává lett. Kacag rajtunk a világ, mi meg
szégyenkezünk magyaroknak vallani magunkat. A ~zocialisták
kötötték karóhoz az ebet s borzasztó pózzal adták a világgyőzőket. De fölületes agyficamatokon épülve fel egész világnézetük, mialatt feszelegtek s tetszelegtek maguknak az új
világ-konkvisztádor szerepben, a többi okoskodó zsidó túlkiaMit rajtuk, s a sült galambot váró magyar népet orránál
s fülénél fogva az orosz-zsidó agyrémeknek, a kommunizmusnak uszították neki. A szocialisták voltak dajkái s pesztonkái
a forradalomnak s kényszerültek most lenni a kommunizmusnak. Akarták is, meg nem is. Míg csak a falra volt pingálva a
fekete vagy yörös ördög, addig azt mondták : Ez a mi angyalunk; de mikor aztán nyakon s orron ütötte őket farkával,
akkor már az ördögbe kívánták az ördögöt. Ők hozták; de hogy
most itt van, a fenébe kívánják. A szocializmus bábázta ki a
kommunizmust, aztán ráfogták, hogy az ördög fattya.
Mihaszna (talán Kún Béla!) elhozta, nevelte, sitt volt, s itt
kezdte orosz-zsidó-magyar agyrémeit a magyarság orrára
aggatni. No, már megelégelték a szocialisták is. A szocializmus
a logikának az az elefántja, melynek hátán minden társadalmi hóbort nagy hűhóval közénk költözött.
~iindezt csak előljáróban jegyeztem meg, bizonyos
adatoknak keretet kívánván kerekíteni. mik a püspökséget illetik. Szent József napján, 1919 március 19-én még
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prédikáltam a szemináriumi templomban s reflektáltam
Kunfi itt járt miniszter zöldségeire, melyekben őszerenitása
leszámolt a kereszténységgel, melyhez annyit ért, mint én a
zsidó hullamosás mesterségéhez. Azután kiütött köztünk a
szacialista tovafejlődés, a szocializmus gubóját átrágták az
orosz zsidók, s kirepült nagy kecsesen, s piszkosan a kommunizmus. Márc. 25-én megtiltotta a kongregáció felvételi ünnepélyét Velinszky tanító ő parveníísége. (Akkor még in floribus,
ma, máj. 16., már csak in herbis 1). Sárkeresztúr, Ősi s Teés
is kommunizáltatott. Ez utóbbiak meglapultak, mint tetűk a
var alatt (pardon a hasonlatért, de Böhm úr ő hadügyminisztersége legünnepélyesebb kiáltványában is tetveskedési
veszedelmekről flótázik), csak Sárkeresztúr «akaratos és
dacos», miÍlt Kunfi szerint az új magyar ifjúság. (Ez is megvan már, amennyiben a tanonciskolában az egyik fiú már
nagyobb szükségét is leadta az osztályban s Ransch (?)
igazgató akkor elragadtatásának adott kifejezést az új irány
s annak őt boldogító vívmányai felett. Csak élvezze az új
boldogságat - parfümjével együtt l) Mi meghúztuk magunkat a püspökvárban s vártuk a szacialista fejek ccjaillisementjének» további sziporkázását. Sok baj volt a hitoktatással,
templomokban, sekrestyékben, temető}_ (Csutora) kápolnákban kellett megvonulni s mindezt Ovelinszkysége miatt,
mialatt hír szerint a veszprémmegyei diktátor, aki zsidó,
megengedi az iskolában a hitoktatást.
Igy jött meg a húsvét. Ennek hetében azonban, ápr.
23-án jöttek az elitcsapatok; a tengerészek, Fabik elvtárs
vezetése alatt s néhány betyár, az idevaló Mihály, munkás s
katonai megbízott vezetése alatt; sapkájukkal fejükön hetolakodtak szobámba s kijelentették, hogy nekik a nagyLerem s az ebédlő kell ; hozzá is láttak a bútortoláshoz s
azontúl ·ou laktak. V olt már addig is, körülbelül március
eleje óta, négy baka a püspökségben, akiket kosztoltam, s
bennlaktak Viszota szabájában s őriztek egy Hirsch nevű
kapitányt s engemet. Ez a négy gentleman betört a pincékbe
s kiitták 20 üveg francia pezsgőmet, mely még a Szent Istvánebéd idejéből maradt meg, aztán összes boraimat s lerészegedve teleokádták az alsó traktust. Nem tűrhetvén a lármát s
piszkot, büzt, fütyülést, azt mondtam a direktóriumnak, hogy
az esetben, ha a kanonokokat összébb rendezik s megmozgatják, én a Streit-házat kérem. Azt meg is kaptam, s ápr. 25-én
kezdtünk költözködni. Ez soká tartott ; addig a palotában
ebédeltünk s onnan néztük május l-én a maskara felvonulást;
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volt egy vörös gyalogos s ugyancsak egy vörös lovas (fiakeresrityiz), kik úgy festettek, mint hóhérok s bohócok. Máj. 4-én
már új roaison-unkban ebédeltünk ...
Jún. 10. A rablás folyik fenntartás és visszahagyás nélkül ;
elvesznek mindent «mit Putz und Stingel». Sárkeresztúr, Űsi,
Teés már kommunizálva vannak ; az albérlők és a béresek
bent maradtak, de az állam részére gazdálkodnak. Fejükkel
játszanak - igy hangzik a frázis - minden birkáért. Most a
szőlőt kommunizálják ; a bort lefoglalják . . .
·
Jún. 24. Ha jól emlékszem, Hutira őrnagy révén ma
bejelentették, hogy Fabik betyárcsapata kivonul a pa1otából
s visszamehetek ; visszaüzentern : A palota nem enyém, arról
le nem rnondhatok, de állítsák vissza ; a rondaságba be nem
rnegyek . . . azután birtok nélkül palota? Ki fizessen portást
és nyolc cselédet s rniből?

Júl. 7. új elhelyezkedésre lesz szükség sok tekintetben,
jogi, társadalmi, de főleg - ezt tartom legszükségesebbnek lelkipásztorkodási tekintetben. Az új világba a régi isteni erőt,
az istenemberi, az igazán emberségi s egyenlőségi hitet s energiát beleállítani ! Ellenségesnek látszik ez az új világ ; érzület
szerint, ahogyan a sok kampós orrú képviselője azt kigondolta, kereszténységtipró világ akar lenni. E részben rövidlátónak s echt pozitivistának, vagyis orránál tovább nem látó
világintézőnek bizonyul, amennyiben összetéveszti a lényeget
s a szellemet a történeti beöltözködéssel. Hát hiszen az a beöltözködés is olyan, hogy lehet a dilettánsnak azt bőrnek is
venni, s mi is úgy tapadunk a «korszerű» kosztümhöz, mintha
húsunkat szaggatnák ; pedig hát csak a ruháról, az egyház
mai társadalmi s állami viszonyairól van szó. No, majd csak
elmúlik az öltözettől való megfosztás fájdalma; s akkor jobban látunk.
Nagyon érzem itt a nézet-s a helyzettisztulás szükségét. *
Konstatáljuk: elvitték mindenünket, amit a +örténelmi hatalmak adtak; most tehát a belső lényeg és szellem jegecesítse ki magának az új formát. Az egyház az ilyen megrablást mindig exkommunikációval sujtja. Gondolom, ezzel csak
a végrehajtó erőszakot ítéli el, de nem kételkedik az Ist-en
gondolatainak érvényesítésében. Tudja, hogy a világ nem
kész, s hogy azon bűn s erény dolgozik l
Hát mi a lényeg az egyházban? Az, ami a kereszténységben az égből jött s mint isteni erő lépett a világba; szellem és
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lélek és élet voll, s történelmi csak akkor kezdett lenni, mikor
emberi viszonyok közé lépve azokban elhelyezkedett. Sok
alakja volt, azon kezdve, mikor az egyházat így jellemzi :
credentium autern erat cor unum et anima una. Jus canonicum, egyházi szervezet, tekintély megvolt lényegben, de a
kapcsolatot a ((cor unum et anima una)> jellemezte a gyakorlatban. Sok-sok alakot öltött azóta )s végig a történelmen ;
másokat keleten, másokat nyugaton, s ugyancsak különböző
ket a klasszikus, a középkori, az újkori egyházban. Ezeket a
történeti formákat az államok, az uralkodó nézetek, a társadalmi fejlődés, a gazdasági élet határozták meg. Ezek jönnekmennek; maguk is változnak s változásukkal az egyházi formák reformját magukkal hozzák. Igy lehet valami bizonyos
időben egyházi s egyházias, ami előbb nem az volt, s megfordítva : lehetséges, hogy valami megszűnik egyháziasnak
lenni, ami előbb ·az volt. Annak megítélése azután, hogy mikor
kell valamit s hogyan behozni, hogy mi jó és korszerű, mi felel
meg az igényeknek, úgy hogy a lelki életet fejleszti, nagy
nézeteltérést s különféle állásfoglalást tűr meg, s főleg két
irányban osztja el a szellemeket : haladi és maradi irányban,
aszerint amint némelyek inkább a multnak megszentelt hagyományait akarják fönntartani még akkor is, ha azok nem
szolgálják a lelki életet, s azokat ősi garnituraképen a szeszélyes idők forgandóságának feláldozni nem akarják ; míg ellenben mások nem kisebb szeretetből az egyház iránt, de talán
nagyobb megértésével az új idők igényeinek, az új formákat
sürgetik. Ez utóbbiak szeretetének bátornak is kell lennie,
mely nemcsak küzdeni kész a konzervatív elemek nehézkességével, de a rossz értelemben vett modernizmus vádját is tudja
nagylelkűen elviselni s a gyanúsítást szívére nem veszi. Igy
volt ez miadig ; sokféle félreértés, ragaszkodás és féltés, hatalmi vágy, egyéni érzések, rokon- és ellenszenvek és szenvedélyek járnak az egyháztörténetben is. Miért is ne? Hiszen
emberi története az isteni erőnek l Hányféle géniusz, sötét és
fényes, imperiális és demokratikus, arisztokrata és népies
öltötte magára az egyház vecsernyeköpenyét, Weber szerint:
Dieneu muss der faltenreiche Kircheumantel h undert Zweek en;
Ehrsucht, Habsucht, Machtgelüste, Hass und Rache muss er
decken. (Dreizehnlinden 17, 5.)
Ily körülmények közt az igazi s felvilágosult egyházi
érzésnek lehetőleg magas és nemesen céltudatos szempontra
kell helyezkednie s okulnia kell az egyháztörténetben megnyilatkozó fejlődés változatain, az eszmék szerenesés be150

öltözésén, a félreértéseken ; s ezeken okulva, a kellő ítéleti
látókört magának megnyitva itéletet mondania arról, hogy a
mai korszellem uralkodása alatt, a lelkek ily állapotában,
ilyen szellemi áramlatok mellett mire volna szükség, mily
reformra. Reformra az akcióban, a magatartásban, az eljárásban, a jogok megadásában, az egyházi érzés és szellem kifejlesztésében. Nem az isteninek, a lényegnek, az örökértékűnek
háttérbe szorításáról van szó, hanem arról, hogy emeljük azt
ki s érvényesítsük igazán ; nem az egyházi szervezet megváltoztatásáról, hanem az egyházban letett isteni erőnek kiemeléséről, a pünkösdi melegnek jobb kiárasztásáról ; arról, hogy
mily formában közeledjünk, hogy a kor ízlését eltaláljuk,
érzékét fölébresszük ; arról, hogy mily eszközöket használjunk az örökérvényű célra.
A főindulat a szeretet az egyház iránt. Szeretjük az egyházat, benne gyökerezünk, belőle élünk. Mint Szent Athanáz
és Görres József, az isteni erőnek megtestesülését látjuk benne
végig a történelmen - a történelmi ballépésekkel, hiányokkal, gyarlóságokkal. Osztjuk s azt akarjuk érezni, amit Möhler
mond Szent Athanázról : «Er stand mit allen Wurzeln seines
Lebens, so tief und so weit sie sich auch verbreiten mochten,
in der Kirche ; er sebaute sich stets nur in der Gemeinschaft
der Kirche und in ihrer ganzen Vergangenheit an. Denn er
lehrte, Christus habe sich innigst mit der Kirche verbunden,
abulich wie mit der Menschheit, mit weleber er eine Person
ausmacht, so dass sie Christus selbst gicichsam istn. (Athan.
der Grosse. Mainz. 1827. S. 122.) Hiszem, s örülök, hogy az
egyházban isteni erő és lélek lüktet.
Mivel ezt hiszem, kívánok a) nagy műveltséget, apostoli
szellemet és bátor, nemes kollegialitást a papságba. Hol vannak jó papnevelő intézetek? Ahányat felhoznak, annyi ellen
tudok kifogást; de nem is gondolom, hogy a papokat falak
közt, könyvekből lehet eléggé megnevelni. Minden nevelés
csak kezdet, irányítás, telve relativitásokkal, egyoldalúságokkal ; ha valaki falakl.lól megint falak közé, könyvek elöl ismét
könyvek elé kerül, félbemaradt, ki nem alakult er11ber lesz.
Istenem, mennyi ok az alázatra s arra, hogy feltétlenül s kizárólagosan Isten irgalmára s kegyelmére apelláljunk, ha az
ember botlásait s bornirtságát, dölyfös s buta élni-nem-értését
és tragikus életrontási ügyességét azaz ügyellenkedéseit nézem l Nem ezt akarta-e az Úr? A vas perditum az általános
stílus, a repedt fazék l Tehát hogyan és hol neveljünk? Hát én
a legalaposabb tudományos müveltséget adnám mindenki151

nek s nem sajnálnék sem időt, sem pénzt s küldeném Párizsba,
Bolognába, Oxfordba az ifjakat, adnék melléjük zseniális és
spirituális skolárokat, kik egyenként neveljék s ne elszigetelten, hanem a kultúrközösség csatornái s vízművei közt.
b) Ugyanakkor pedig azt szeretném, hogy a papok ne
tartozzanak ahhoz a klérushoz, mely osztályt, pártot, elszigetelt társadalmi osztagot jelent. Szerelnék papokat, akik a
«bonum opus desiderantn, de bent állnak a népben -régi kézműves, rabszolga, fölszabadult, vagy patricius prezbitereket.
Most a klérust fal választja el. Azt mondják, hogy a szentség
izolációja. Ha csak az volna ; de nem az ; inkább i tekintély,
a jog, a vagyon, a joghatóság izolációja. Ez izoláció hideget
hoz nép és papság közé s dtávolítja őket. Több meleget és
szereletet nép és klérus közé ; többet a Szentlélekből s a testvériségből ; ezt nem házasság, hanem a demokratikus intézmények behozatala által. Ne a tekintély, a joghatóság, halalom, parancs, hanem a belső elv, a szeretet dirigáljon. «Cor
unum et anima unan-mily kevés van itt jogból, szétkülönbözésből! Nem alattvalók, hanem a testvérek viszonya, a
hierarchiábó!, az arcbéből keveset, a hicrosból sokat, s úgy
bánni s úgy beszélni és megnyílatkozási szabadsággal egymáshoz közeledni. Nem a tekintélyt akarom ledönteni, hanem azt,
hogy a tekintéllyel kooperálni lehessen, s így a tekintély
épen e koncertnek, e kooperáló karnak karmestere, de nem
szólózik. Nem kell <olyan) koncentráció, mely a tagokat kizárja, az erőt, az érdeket egyben koncentrálja ; ez a perifériáknak s a szubaltern központoknak elhalását jelenti.
c) S mi szabadítana meg ettől? úgy vagyunk nevelve,
hogy ne kritizáljunk, hanem lelkesüljünk és szeressünk. S én
akarom ezt tenni, de azért az egyház javát s szabadságát s
életét még a meggyanúsításs az anathémával való fejbekólintás árán is akarnám szolgálni. Hát hogyan? Ime, most az új
idők viharja mindenütt új helyzetet teremt ; a hívek bevonulnak az egyházi keretekbe. Ne féljünk ettől, hanem higgyük,
hogy az Úristen kalapácsa segítségünkre jön. Higgyük, hogy
erősíteni akarja az egységet, melyért imádkozott, mely programmja volt. Higgyük, hogy ezek a népek dolgozni készülő
erők, s hogy iskola nyílik számukra, s hogy felad:üaik vannak.
Az államm~l szemben se vezessen minket a hagyományos
jog, még kevésbbé a hatalmi érdek. Ki tu~ja, mi marad meg
a jogból, s ugyan mit akarunk most hatalmi érdekeket az
állam, a hitetlen állam által biztositani? Ezeket csak önerőnk,
a nép által lehet. Minket nem politika, hanem a nagy közérdek
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vezet állammal, társadalommal szemben is. Tudjuk, hogy
szolgálhatunk neki, s hogy a tiszta erkölcsöt csak mi biztosíthatjuk. Ettől függ állam, társadalom, ettől rend, fegyelem,
boldogság. Hát ha valami kapcsolatba lépünk majd, ime az
egyetlen érdek szempontja vezet s igazít el akkor minket e
viszonyaink rendezésében l
d) Azután szükséges a nép nyelvének használata a liturgiában. A misét kivenném ; de a szentségekben, főleg keresztelés-, házasság-, áldozásban, s az avatási, temetési szertartásokban l Nem nemzeti s nemzetiségi viszketeg dolgozik most
e kívánalomban, hanem a természetes érzés. Hogy eddig úgy
tartották, az nem argumentum a jövőre. Különben az érvek
Möhler életrajza végén remek lefejezésben részesülnek.
A trienti zsinat tilalmáról azt kell mondani, hogy azt a reformáció ellen hozták.
Júl. 8. Tegnapelőtt vettem a tinnyeiek adományát.
«Prohászka püspök javadalmazásáran. Ez oly megindító,
mint Tóth János dr. 50 forintja felszentelésern alkalmából
azzal, hogy a székesfehérvári püspök szegény l
Júl. 8. Úgy szeretnék e nagy lélekzetvételeimben a világtörténelemnek kooperálni. Először is hitemmel l Hiszek a
nagy világalakulásban, metafizikai Tervezőjében s örömmel
nézem éthflsza előcsillanását itt-ott. A tervet nem értjük ;
a terven dolgoznak automata fejlődések, etappok, de épenúgy egyének, pszichék, kik mind nem tudják, hogy mi lesz
s hogy hol kötnek ki. VII. Eduard, lzvolszky, Clemenceau,
Wilson, ezek a nagy kismiskák l Hogy akartak, s mit értek
ell A nagy történelmet az Isten csinálja; hiszem, <hogy)
kigöngyölíti az idők vásznát s ráveti zseniális alkotással tervrajzait. Emberek az ő napszámosai; ott szerepeinek lelkükkel, szenvedélyeikkel; villannak gondolataik, jelentkeznek
vágyaik - imperialisták, nacionalisták, pánszlávok, revanebe-isták ; s mi sül ki? épen az ellenkező l
Hát bizalom a világalakításba: jó, erős kézben van ;
bizalom, ha a szociális állam körvonalai bontakoznak, ha
karaktere fejlik, ha jobb elhelyezkedl>st, tyúklevest s borsót
mindenkinek hoz ; az lsten megcsinálja. Most csak a morskos
fickókat látni öklükkel, s hallani s szagolni mosdatlan szájuk
köpködését ; de azért az új világ közeledtét érezzük, a sorsa
fordulását, a világtörténelmi dráma új felvonását l A vihart
már látjuk; a néplélek sóhajából vihar lett, tetterő s önállítás a jellege. Felzúg benne a jobb élet szenvedélye, mint
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ahogy felzúg az erdő, s dagads lejt a tenger, mikor a vihar
ereje fekszik rá. Felzúg a vágy, a világboldogítás, a kulturális önmegváltás vágya; a járszalagon vezetett, a fonott jártatóba fogott néplélek emancipálóclik ; bátor, szilaj lesz,
meg b vadul, kirúg ; de ezek csak farsangolások, s mögöttük
jön már a nagy kötelességek érzete !
Nos és a programm? Minden jó: absztrakt gondolatok
a valósulás lehetőségének minden igazolása nélkül. De hát
itt is először falat kell dönteni. Jó, döntsék a gőg, igazságtalanság, egyenlőtlenség, kapitalizmus, rendi világ, úrhatnámság, diplomácia, korrupció falait ; de ne az individuál!s
erők, tehetségek, különbségek, a nemzeti egyediségek falait !
Aki ezeket is döngeti, az zsidó doktrinér. Nincsenek-e
emlékeink, otthonaink, történelmünk? Hevülünk-e Beidenstamm svéd époszáért, Reymont «Polnische Bauernn mithoszi
époszáért, a svéd, a lengyel néplélekért? Hát az, hogy valami
a «mienk», a mi házunk, nemzetünk, mégis csak elem, hatalom l Nincs-e a népeknek is lelkük, mithoszuk, époszuk?
De hát hol a programmban az éthosz? A materializmus
tán? S ki teszi e csürl1ét emberségessé? Ki teszi nemesekké,
jókká? igénytelenekké, munkaszeretőkké? Ki nevelje fegyelemre, szeretetre, tiszteletre, jóindulatra? Hát ezek az új
emberek? Ezek a bestiális népek, kik az új eszmék komédiás
kosztümjét vetik panyókára? Hiszen ezek régiek, új, rajtuk
fityegő ruhákban! Ne legyünk komédiások. Sokan nem tudnak beleilleszkedni s beleidegződni az újba ; maradjanak
őszinte régieknek s ne rösteljék, hogy elfeledve kell meghalniok. Az nem baj ; s aki arra kész, a nagy Istent imádja !
Furcsán állana a díszmagyar Steiner Jákón, de furcsán a
frigiai sapka is Károlyi Józsefen l Suum cuique!
Vannak letűnt világok s azok lakói ; ha aztán az egyikmásik túléli, az ne káromkodjék, hanem álljon alázattal
félre az Isten útjaiból ; kérjen kegyelmet s boldog kimulást.
Én nem állok félre; volna is szerepem; az éthosz, - azt bevinni a világha l El is bírnám az újat, kooperálnék vele,
anticipálnám a vajúdásokban azt, hogy a Szentlélektől való ;
de a mostani canaille-al, csatornaöntvénnyel, szennyvfzcsőcselékkel kooperálás lehetetlen. Tele van abszurditással,
alávalóságga!, cinizmussal.

Júl. 12. Az ember életét nemcsak gépszerű meghatározottságban, jól fungáló szisztémának kell venni, hanem fejlődő
félben levőnek tekinteni. Fejlődés, haladás, erőknek bizonyos
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irányban való kifejtése : ez az életből nem hiányozhatik.
A testnél azt mondanám, a cél immanens ; az erők a típust
ki akarják alakítani ; de az ethikai, a karakteres életben a cél
az, ami a szellemi világban érvényes: az igazság, a jóság, a
tökéletesbülés. Ez az, ezzel bele vagyunk állítva a szellemi
világ végtelenbe futó tengelyei közé; az igazság, a jóság, a
tökéletesség - abba a magában meghatározott minden-lelkiségbe vagyunk belekapcsolva. A tendencia a «proficeren, ez
van az erkölcsi akcióban ; a több, a jobb l Ezzel szemben
a kötelességteljesítés mintegy elvonatkozva az egésztől, a
folyamtól, valami részletkivágásban adja az egyes mozzanatot;
mintha valaki a folyó egy hullámát megrajzolná, elemezné
vonalát s kimutatná, hogy ennek így és nem máskép kell
emelkednie s elomolnia, de ignorálná azt a lökő, vágyó, célba
szaladó tendenciát, a sietést, a folyást, mondjuk a haladást l
11Ne sim reusn mondja a kötelességtudás ; de ez nem minden,
ez a bemutatkozás, a korrekt kirajzolódás, de a mélység erői,
a lökő tendenciák nélkül. A tendencia a célhól jön s a célba
visz. Ettől van a lendület, az öröm is, s az igazi akciót nem
hordozhatja csak a száraz, doktrinér elv, a kötelesség; hanem
kell kenet is belé. Másszóval ((ne sim infelixn; a végtelen jó
vonz, s arra felé van beállítva az éthosz.
Júl. 14. Erant omnes perseverantes ... mégis csak azon
múlik, hogy az Isten lelke elvonul az emberiségtől. Az Isten
lelke a népmozgalmak, a szellemi áramlatok hullámai fölött
jár a történelem irányzataiban nyilatkozik meg, melyek majd
tőle, majd más szellemből indulnak ki. Manapság azt kell
mondanom, a Szentlélck nem indít ; elvonult. Ami van áramlat, az a concupiscenciák forró lehelete. A Föld szelleme a
tűzhányók rémületes lehével rálehelt az emberiségre ; a
doctrina apostolorum-ot kikezdte a XVII. századi deizmus,
naturalizmus, skepticizmus, a XVIII. századi voltaireianizmus, a filozófia ; a Föld szellemétől mámoros emberiség ; a
fractio panis teljesen hátraszorult, s a panis mintha penészes,
kemény kéreggé száradt volna ! E panis-tól a friss vér, a
piros arcs~ín, az egészséges életkedv, a tiszta ifjúság virágzott
valamikor ; de ahol ezekből van még valami, az elenyésző ;
s sokan, kik akarnak ilyesmit, má~ forrásokat, sportot, kultúrethikát keresnek e népéleterők számára. - A superbia vitae
elnyomta az oratiót, az apostoli község lelkének pihegését,
melytől megremegett s reszketett a környezet, a világ s mindenekelőtt saját lelkük. Motus est locus ... intírni sensus,
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anima, cor ... a lélek ereje vibrált s rengett bennük. A kereszténység világa most olyan, mint köves Arábia, a folyók helyén
kiszáradt folyammedrek, a termékeny búzaföldek helyén
kopárság, vízfolyásoktól, pisztrángos patakoktól öntözött völgyekben árnyékot csak az égbemeredő kopár sziklák vetnek,
s ahol kertek pompáztak s a szellők a virágillat olajától voltak
átitatva, ott most a sivatag ijeszt. De a sivatag is the Garden
of Allah lehet, s a beduinok imája az Isten nagyságát látja,
s hirdeti s ridegségében az áhitat az örök Fölséget imádhatja;
de a mi európai sivatagunk rettenetes ; szellem, lélek, áhitat
nincs benne, s hiénák tanyája l
Azért, gondolom, elvonult az Isten, s más l~lek jár századok óta az európai piszkos vizek, az új kháoszok fölött 1
Elvonult, azért lettünk szegények és alávalók, azért nem tudunk imádkozni, azért kemény s erőtlen a fractio panis, azért
borult el a hit mennyországa. Te vagy a causa prima, Te, nem
mi ; mi csak rászolgálhatunk, ha hűtelenek s alávalók, ha
önzők s komiszak lettünk. Majd, ha megtapasztaljuk, hogy
mit bírunk, mit nem ; hogy tonzurás hiénák s pénzzsákokon
ülő Mammon-papok vagyunk, hogy a társadalmi élet egyik
legnagyobb budget-tétele a prostitudó űzése, hogy farizeusok
vagyunk, egész kultúránkkal csak port hintünk, morálist hirdetünk, melyet komolyha nem veszünk, s az Isten lelkét még
önmagunkban sem emeljük egyéniséget, érzületet átjáró s
színtiszta életáramokban fürdő s napsugárként aureolákkal
játszóhatalommá-majd ha ezt mind megtapasztaljuk különkülön s aszerint elváltozunk, akkor talán megfordul s teljesíti,
amit kérünk : Emitte spiritum tuum et creabuntur ...
A Szeutiélek eleme, melyet megszáll s eltölt, a Szeutiélek
vízcseppje, melyet megtisztíts megindít, mégis csak az egyéni
lélek, az egyes. A tömegmozgalmak már csak az egyformán
orientált s megindított egyesekből verődnek össze. Az égből
cseppenként jön a víz, mely a Dunában lejt, mely a Balaton
opálos tükréből néz felénk álmos, édes s mégis elnyelő tekintettel ; a Szentlélek is az egyes lelkekre száll, egyenkint
gyujtja, melegíti őket ; aztán ébreszti fel bennük a tömegmozgalom pszichéjét, s áram s mozgalom jár nyomában.
Ö nem a tömegre, hanem az egyesekre száll s a . tiszta
cseppekből akar folyamot és tengert, s a kristályjegecekből
napsugárban álló, fölséges dómot ; egyes lelkeket tisztít, fölvilágosít, indít, egyesekből építi templomát, halmozza. fel
tömegerejét. Azt kellene tehát mondanom, s oda akarok konkludálni, hogy szinte ~ost jutottunk bele a Szeutiélek metho-
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dnsának zónájába, az egyesek kezelésébe. A tömegalakulatok,
a fikciók szétmállanak, s az egyház az egyesekkel szemben
látja magát. Hozzájuk van missziója. Az egyeshez. Nem a
tömeghez. A tömegalakulat elálita útját ; fal, görgeteg, vándorszikla volt, mely akadályozta. Ime tégy l
Az a kérdés, hogy hogyan tegyen? Sitt csak azt emelem
ki : sokaknak kell lenniök. Gyermekeket nevelniök, tanítaniok, írniok, élniök, szolgálatot tenniök. Annyi az apostol,
amennyi az ember, kiben lélek van, ki ráeszmél a lelkiség
kötelességére. Nem prezbiterek csak, nem diákonusok, hanem
a fratres, a sancti, mindnyájan. A lelkipásztorkodást is tehát
demokratizálni kell, nem azáltal, hogy tagadjuk a rendi, szentségi hatóságot, funkciókat, hanem azáltal, hogy feltárjuk az
elfeledett papságát s lelkipásztori misszióját az egyeseknek.
Akinek lelke van: szülő, tanító, jó ember, embertárs, felebarát,
legyen is az, akiből lélek szól és ragyog ; az mind hasson ki.
Hiszen a fényt nem kell külön világítás missziójával megbízni, s a tüzet a melegítés karizmájára figyelmeztetni; nos
és «vos estis lux mundi, sal terrae» ... Kell-e buzdítanom rá,
hogy világoskodjatok, hogy álljatok ellent a romlásnak? Általánosítani a lelkipásztori akciót, a lelkiség kötelességeit teljesíteni, a Szentlélekkel kihatni l
Veni Sancte Spiritus l A Szociális Missziónak is írtam :
legyenek fel nem szentelt, de Szentlélektől áthatott lelkipásztorok ... A szülő tanítja a gyermekét imádkozni. (Két
gyerek :) a nagyobb leányka kézen fogta kisebb öccsét ; 4-5
éves csemeték lehettek, láttam őket a barátok templomában
júl. 9-én ; maga mellé térdeltette, aztán ketten egymásrnellett
álltak egy darabig, aztán fogta megint s elvezette a Szent
Antal oltárhoz, krajcárt dobatott vele a perselybe; aztán
a főoltárhoz mentek, ott a nővérke korrekt térdhajtást csinált,
öccsével is me.gtétette, s kivonultak a felső ajtón l Szülő,
gyermek, nővér, fivér. Édesatya l Hermann Bahr német író
elbeszéli, hogy milyen benyomást tett rá édesatyja, mikor
minden este letérdelt. Hermann akkor jogász volt s tele liberális doktrinérizmussal ; de a benyomás nyomás volt, s alakította lelkét. Ha a családban a keresztény érzés lakik, ha az
iskolára rá nem cáfolnak, akkor lesz keresztény nemzedék.
Júl. 14. A dolgok logikája független a cselekvők szándékától ; annak immanens törvénye van s aszerint pereg le
s sodorja magával a világtörténést. Hatalmunkban áll sokszor
a logikai egymásután folyását megindítani vagy nem, mint
ahogy hatalmunkban áll a zsilipet felnyitni, a boglyát meg-
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gyujtani;· azontúl azonban a törv:ény, az erő nem kérdezi már,
hogy mit akartunk, hanem végigvágtat medrében. Igy van
az mindenütt, a pszichében is. Valaki jól vagy rosszul kezelhet
lelkeket, helyes vagy helytelen ösztönök- vagy érzéseknek
nyithat utat; de ha helytelenül fogta meg őket, eljátszhatja
presztizsét, befolyását - varázsa elmult. Igy van az a barátságban, házasságban, lelki vezetésben ; ez utóbbiban főleg
akkor, ha az érzéki szcretet keveredett valamiképen vezeté!'ükbe. Aki ezt így teszi, annak kezeiből a lélek kiesik, mert
azt Szentlélekkel s nem ösztönnel lehet csak vezetni. Ez a
psziché logikája l Ily rettenetes logika van a nézetek(ben),
a szellemi áramlatokban s azok egymást-hívásában. Azok is
rokonok, vér, lélek köti össze őket, s egyik a másikát hívja
s vonzza maga után. A hitet megvető, azt lekritizáló, az
indifferentizmust valló liberalizmus a szabadosságot, a kiüresedést, az esztétaságot, a theozófiát, a kételyt, a kiáztatott,
látszat-kereszténységet; az individualizmus az erőszakot, a
gyöngék elnyomását, a szociális kötelességek félreismerését,
tagadását, a tömegek tompa moraját, szervezkedését s lázadását eszközli.
Jul. 17. Bármi lesz, álljuk a sarat s kitartunk ideáljaink
s hitünk mellett l Ez épen a mi óriási útolérhetetlen elő
nyünk s erőnk, hogy a célt tisztán látjuk s biztosak vagyunk
róla.
Cél, cél: ez a nagy, erős, eligazító s alakító tudás, ez az
a biztos sastekintet a napba. Lélek, melyben ez ninés, az
fattyú, az veréb vagy bőregér. Milyen a többi cél, olyan
az ember. De miféle ember lehet az, kinek célja a nem-cél,
a látszatos, a képzelt cél? Miféle emberi élet,· mely ködbe
vész, ködbe vesző lehetőségek közt gomolyog maga is? A filozófiák nem adnak célt, csak az Istenben hívő filozófia adja
azt l Azért aztán nincs is friss s folyton sugárzó,. az embert
megkapó, mindig fölfelé emelő s alakító erejük. Ember s
emberiség úgyis valami hihetetlen potencialitás, igazán az
ősi nec-quid, nec-quale, nec-quantum, amennyiben formát
s minden formát, tartalmat s kitöltést szomjaz. Szenvedélyes,
Örvényes potendalitás ; s kultúra s nevelés e potencialitásnak aktusba, valóságba s formába átvitele. De hát ehhez
erőforrások, alakító elemek s tényezők kellenek. S ezek közt
az első a cél, a causa finalis, a jóba, a tökéletesbe, a boldogítóba s világ-legyőzőbe, a diadalba való kapcsolásmód mint
célba. Ez a kapcsolódás aktív ; nemcsak statikus, mint a ki-

s

158

kötése a csónaknak, hanem dinamikus ; csupa lökés, vonzás,
húzás, ragadás - elragadás l Lényünknek, természetünknek
őseive, elgondolója, tervezője eo ipso a célt kitűzte, azt beleszőtte mint tendenciát, mint programroot ; e tendenciának
kifejlesztése, felfejlődése, explicatiója, felgördülése az élet.
Az élet minden pontján, a kikezdésben épúgy, mint az út
más pontjain mindenütt a cél az első alakító s gördítő elem l
A tökéletlen lét csakúgy, mint a tökéletesedés s tisztábban
látó öntudati állapot egyformán a cél ingerei s vonzása alatt
áll. Embernél alakról, karakterről, megfelelő elhelyezkedésről, magatartásról, morális konstrukcióról nem lehet szó
a biztos s egységes s egyetlen célkitűzés nélkül. Csak akkor
indulhat meg az alakulás, az alakítás s a nevelés l Azért tűzi
ki Szent Ignác is első meditációul : de fine hominis, s Foerster
minden jellemnevelés első eleméül a céltudást, melyet a
vallás ad!
Lévén azonban az ember a nagy céltudás mellett is
sokoldalú teremtés s lévén erkölcsi világa is sokoldalú, a
főirányzat a célba sokféle erkölcsi típust enged meg s majd
ilyen, majd olyan stílusban alakíthatja az embert s a nemzedéket. A főcél alá az emberi, társadalmi élet, hivatás különböző lélek- s életirányításokat állíthat bele ; lehet benne több
vagy kevesebb a világból, több vagy kevesebb a lelki s testi
erők fejlesztéséből, azok kombinációjából ; mint ahogy vannak festőiskolák, építészeti stílusok ; a közös cél alatt nagy
gazdagság, változatosság s eredetiség fér meg. Igy találkozunk aztán más-más ember- s nevelési típusokkal : a középkori ember, a modern keresztény, az aszkéta s a világi ember
alakjaivaL
Magamat véve azt látom, hogy bele lettem állítva az
örök célba a kevés változatot ismerő s az életet szűk mederbe
szorító aszkétizmus recepf:je szerint. «lnitium sapientiae
timor Dominh - ez nálam vezető elv volt. De most látom,
hogy jobban kellett volna tudatára jutnom, hogy az csak
az «initium», s annak folytatása van; az a gyökér, de a törzs
s az ágak, virágok, a napsugárözön, a levelek csendes, de
képzeletet meghaladó laboratariurnában kifejlő erő s munka,
az követi az initiumot. A karakter is nem initium, hanem
a kitárt, felgöngyölített, s az életviszonyok szerint gazdagon
kiformált s kidolgozott alak. Hiába, ezt a kolostor, a szeminárium, a kongregáció nem adhatja ; ezek kitűnő szerek, remek
indítások, de a szó igaz értelmében karakter-műhelyekké,
mondjuk műtermekké, csak az élet változatosságával s küz-
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delmeivel való kapcsolatban, igényeire, körülményeire s
vLzonyaira való visszahatásban lesznek. A karaktert az élet
eredeti közvetlenségében kell kialakítani. Karakter nem
üvegházi termék ; az a hegyen vagy a sziklán, vagy a mezön,
a völgyben, de szabadon, szabad légjárásban, napsugárban
és viharban alakul ki. Innen a karakter gazdagsága is, innen
a karakternek sokoldalú kimunkáltsága s az a sok szép,
nemes s változatos oldala s jellege:
Lehet valaki karakter mint Szent Alajos, lehet fölségesen,
logikus ethikával s stílszerűséggel fölépítve ; tehát fölséges
mint a sziklacsúcs, nagyszerű mint the garden of Allah, a
puszta, az lsten kertje l De a lelkiségnek tarka, színpompás
flórája, a gyümölcsöskert s az erdő botanikája, a variációk
játéka az élet szabad s ösztönös alakítását s ~z ahhoz járuló
alakító művészetet tételezi föl. Mily változatos jellemi sajátságok lehetnek a világban, melyek a kolostorok jellemeket
nevelő, de típusokhoz kötött miliöjében nem lelhetök fell
Fölösleges példákra hivatkoznom, de a kiváló, ethikus karakterek oly csodálatos sorával találkozunk minden állásban s
hivatásban, hogy nekem legnagyobb élvezetern életrajzokat
olvasni s gyönyörködni azon a hatalmon s alakító zsenialításon, mellyel «ludit in humanis divina sapientia rebus».

Júl. 18. Még valamit erről a most folyó egyházközségalakulásróL Én csak az olyanokat szeretném benne, akik
hisznek, szentségekhez járnak s imádkozó lelkek. Igy, ahogy
ez csinálódik, nem forrásvizek fakadnak s futnak össze alpesi
patakká, hanem öblögetési vizeket öntenek össze; állóvizek
tele békanyállal, cinikus, rothadó sűrűséggel, apathiával l
Mit csináljon e sűrű, rothadó vizekkel a lélek? Fodrozza?
Nem reagálnak l Hullámokat torlasszon? Büdös vizek nem
csapnak fel a magasba még szélviharban - még pünkösdi
szélvészben sem l Látom, hogy miféle Istent, lelket-tagadó
népek jönnek ide ... Tu autern Domine, miserere nobis l
Júl. 19. A világ szellemi árama teljesen intellektualida ;
azért, mert ·a tudomány. által reméli meghódítani a földet s az
életet ; ettől a divattól, melyet sok maqwr izgat és sok igaz
találmány büszkévé tesz, elfelejt voltaképen jól s nem~sen
élni. Nem veszi ugyanis észre, hogy aZ életet, a célt, az eszményeket, a morálist nem bírja kianalizáini, s hogy az élet
egy mixtum compositum : van benne tudás, van morális,
van kedély, van gyakorlat ; de a jó, nemes életnek punctum
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saliens-e az enthuziazmus, a lelkesülés, a szeretet s az ezektől
inspirált odaadás l
Az intellektualizmus, mikor hitről van szó, a tant nézi:
Istenről,
Krisztusról, Oltáriszentségről, föltámadásról, s
gondolja, hogy kimeríti, ha kérdi: igaz-e ez? Jól teszi, ha
kérdezi; kell is kérdeznie; de ez nem meríti s mondja ki a
hit problémáját, mert a hit problémája ez : elfogadjam-e ezt?
adjam-e át magamat ennek? hódoljak-e? s előzőleg ez: megvan-e a kereszténységnek a történeti bizonyossága? Ha igen,
s ha akarom, úgy ezt elfogadom. Tehát a hit nem kétszer
kettő-négy. Intellektualizmus tehát az is, ha valaki csak·
észből s elemzésből kívánja megismerni. A gyakorlatot nem
elemzésből, hanem tapasztalásból ismerik. Aki nem teszi,
nem ismeri.
Ebből következnék, hogy a helyes methodus a hitéletre
a hitélet gyakorlata; az a valóság s a vele való kapcsolat
megóv az absztrakt fogalmakban való útvesztéstől ; azután
megadja a helyes érzéket a hit értékelésére, mikor megtapasztaltatja velünk erejét, édességét, fölségét. Igy írhat aztán
Ozanam : «<ch fasse den Katholizismus absoluter auf ; ich
sehe darin eine Forrnel des Christentums, wie mir das Christentum eine notwendige Forrnel der Menschheit scheint. Ich
glaube, dass die Kirche über den Dingen dieser Erde steht;
ich glaube an den Kultus als Glaubensbekenntnis, als Symbo!
der Hoffnung, ·als irdische Verwirklichung der Liebe Gottes
auf Erden».
Én tehát szükségesnek tartom az intellektualista igényt
kielégíteni, a hitet methodice előkészíteni ; de azután azt
<kell) rr.ondani: most pedig jön a valóság, a tett, az akarás,
mellyel rászánom magam s megtapasztalom. Ha az intellektualistákkal megértetem, hogy tenni, gyakorolni, élni is kell,
s hogy ezt afogalmi holdas éjtszakába való merengés nem adja,
hanem ez más, s ezt tenni kell : akkor kizökkentettem őket
a sivatagos útról s a helyes methodusra (tehát útra) vezettem,
hogy a hitet a megtapasztalásban lássák s a fogalmaknál
horgonyt ne vessenek.
Júl. 23. Barbárjaink új kultúráról énekelnek - újról
minden ízében; hogy ezt mily következetességgel akarják
megcselekedni, meg kell várni ; most tényleg úgy tesznek,
mint kik a régiből semmit átvenni, vagy legalább is a legfontosabbat nem akarják. - Kultúra, mi az? Nem jó szó,
nem pregnáns, nem kifejező eléggé ; a magyar ((műveltség»
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csak fordítás, s az ember legföljebb ekére, járomra s unalmasan áthúzódó barázdára gondol. J obb a német «Bildung)) ;
itt a formával állunk szemben, s ha a kultúrát emberről értem, a «Bildung,, annak a kifejezője, mert emberformáról,
annak a megfelelő, nemes, szép formájáról emlékezik s azt
adja s állítja elém. «Csináljunk emberb faciamus, mondották régen a személyek hárman; csináljunk, mondjuk mi, s
mindjárt úgy is nekikészülődünk karjainkkal, kezeinkkel,
mint akik hozzáfogni, tenni, gyúrni, alakítani akarnak. Mi
lesz már most az ember formája, vagyis inkább mint formáljuk, hogy azokat az értékeket gyúrjuk beléje? Ezek a megnyilatkozások a vallás, ethika, filozófia, művészet, költészet,
történelem, nyelv, nemzeti élet terén találhatók; ezek azok
a humaniorák, melyekre tanítani kell a nemzedéket, hogy
szépen, nemesen ember lehessen. Tehát ami a bennünk felfeltörő nagy igényeket kezelni s azok kielégítésében irányt
adni tudjon : ez lesz az alakítás problémája és ... művészete.
Mik a rossz irányok? a) minden naturalizmus, akár
materializmus, akár monizmus legyen. Naturalizmus, vagyis
ami adva van s ami a természet kémiai s fiziológiai erőinek
keretébe fér. Tehát eszmék föltörtetés, felfejlődés, magunkból való kilépés nélkül ; fizika metafizika nélkül ; determinizmus szabadság s annak céljai nélkül ; ösztönösség éthosz
nélkül. Igy aztán művelik az észt is, de leszorítva azt a természettudomány nivójára. Adnak magatartási, önfegyelmezési «műveltségeb nagy perspektívák nélkül. Technika kivül
s technika bennük (észben s akarásban) - ez minden. Ide
tartoznék az olyan művészet is, mely voltakép artisztika,
kéz- és szemügyesség, utánzó képesség - naturalizmus felsőbb célok nélkül l
b) Ide tartozik minden dekadencia, mely lemond eszményekről s harcról, s orosz passziv fatalizmusban, az agyonpálinkázoi:t alogusok nedvesszemű s tehetetlen jószívűségé
ben s a világon nem segítő szeretetnek oly elképzelésében s
beállításában áll, melyet ráborítunk mindenre, mocsárra,
sebekre, bordélyhc;.zakra, az egész deliriumos, perverz és dekadens emberiségre; de e szeretet hímes leple alatt a patkányok,
férgek vígan nyüzsögnek, a rothadás bűzei a felső c-ket sivítják, s az ördög a markába nevet. Kell reakció, erő, ellenkezés
a rossz ellen s szeretet, mely nem csíp be szentimentalizmusból, hanem tesz, harcol s legyőzi a rosszat !.. .
c) Ide tartozik a dekadenciának nyugateurópai kiadása,
mely eszmények helyett naturalizmust - ha nem is Ostwald
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W. monista-kiadásban (erről az első pontban volt szó), hanem
francia ledérségben s élvezetvágyban nyujt. Művészet helyett
artisztikát, energia, embernevelés, küzdelem, önmegtagadás
helyett lemondást vagy - felvilágosítást ad.
A mi irányunk mindig az az ember, aki önmagában találja a természet keretein túlra való iparkodást ; természet
itt a testet, a fiziológiát s az ösztönös lelket s experimentális
pszichét jelenti, azt, amit fogni, mérni lehet. A mi irányunk
a célok kitűzése a szabadakaratnak s azok elérésére való nevelés. Nevelés mindig egy felsőbb fokról az alsóbb fokra leereszkedő, felénk fölülről jövő s minket fölfelé ingerlő irányítás.
Az emberiséget nevelni nem lehet a természeti adatok s erők
mechanikus kifejlesztése által ; - az egés.l processzus nem
nevelés ; a növény virágzása sem nevelés, a test növekvése
sem nevelés ; - hanem a nevelés a fölöttünk álló értékek
felé váló indítás, s önnevelés az önindítás és indulás. Nagy
szavak, nagy programmok ! De a bányásznak nem szabad
megijedni a hegyektől, melyeket föl kell tárnia, hogy drágaköveket találjon - s nekünk sem a korszellem törmelékes
morénáitól, sem a vakondtúrásokat hegyeknek néző hamis
theóriáktól, hogy igazi értékeket, a valódi, arany-értékű
emberséget, humanitást találjuk.
A korszellem úgy tesz, mint a pocakos hegymászó ;
megalkuszik, hogy a hegynek tart - ha tart, ha nemesebb
ívású- s egy bizonyos magasságban sátra t üt s kihirdeti, hogy
ez a non-plus-ultra. Természetesen a hegyeket azért le nem
degradálhatja, sem azt nem teheti, hogy ne kelljen rájuk néznie- tehát fölnéznie. Ott vesztegel egy ideig s kényelmesen
berendezkedik, él, eszik, iszik, szaporodik; azután úgy van,
hogy hébe-korba mintha egy-egy zivataros, villámló förgeteg
ereszkednék-le onnan felülről s kacskaringós sistergő villámostorral közéjük csörtet az ember-kolóniáknak ott a letaposott hegyoldalon ; a fergetegben próféták szólalnak meg :
Faustok, Brandok, Divina Commediák, Ember-tragédiák
nyelvén, s a blazirt nyárspolgárság szíve és hája megremeg,
fejéhez kap s mondogatja : Igaz, hisz ez is van, s nekem ahhoz
közöm is van ! Hát gyerünk !
Az igazi ember mindig olyan valaki, aki harcra kelt
Istennel, úgy értve ezt, hogy a nagy problémákkal s célokkal
küzd ; de azután a vége az, hogy mint Jákob patriarka kéri
áldását, vagyis a minden-szépnek s jónak meghódol s az lsten
szeretetének hitében s érvényesülésében megnyugszik. Est
Deus caritatis !
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Júl. 28. Sokszor érzem, hogy kicsinyes volt életem s kevés
plasztikus erő dolgozott bennem ; nem mondom, a problémák
megértésében s komoly felfogásában, melyeknek fejtegetésére
magyarországi viszonyok közt elég munkát is szenteltem, de
inkább saját karakterern sa gyakorlati élet akcióját véve. úgy
látom, hogy föl-föltűnik napJómban az a hajlam, hogy ezt
kipótoljam, hogy a körülöttem való életnek domborművi,
plasztikus alakot adjak s levegőt emlékeim képei köré azáltal, hogy azokat ne vézna optimizmusba, hanem emberi
érzések, hajlamok, érdekek atmoszférájába állítsam. Jól esik
nekem így csendben, senkitől meg nem figyelve magamnak
számot adni embereimről, kiket szeretek s tisztelek, hogy
voltaképen kik is ők, mik ábrázataik, milyen a lelki termetük
sa súlyuk. Valójukhoz szeretnék érni a szubjektív benyomások
ködéből s az aszkéta altatásokbóL Eht úgy értem : abból a
beállításból, hogy mindenkiről mindig csak jót gondoljunk de hát ne az igazság s a valóság kárára. Tudom, hogy az
embert úgy kell nevelni a túltengő szubjektivizmus ellen, s
ebben épen a valóságra s a valódiságra való nevelés nyilatkozik meg; dc minden nevelés a teljesebb s gazdagabb
valóság miatt legyen ! Tehát tisztába jönni az" emberekkell
Igényem, hogy e részben igazságot szolgáltassak magamnak,
s hogy korrektúrát gyakoroljak képeimen. Annyi sok nem
igaz, általam költött, általam interpretált vonást látok rajtuk,
s most úgy vagyok, hogy nem bírarn el ezt a pózt, ezt a csinált,
mesterséges alakítást, ez üres optimizmust. Látom, hogy
kulisszafal-világ van fejemben. Tehát csalódtam s kijózanodok? Dehogy csalódtam, rendkívül sok jót, barátságot, szívességet élveztem, amit meg sem érdemeltem ; de az igazságérzet kiált bennem, s a szemern megnyilt ; hát látok s jó
kedvvel látok. Jól esik így körülnéznem s látnom a színpadot s észrevenni, hogy az színpad, s hogy ott szercplők
vannak, s hogy a színdarabot én csináltam, én komponáltam
(ez volt az, amint én képzeltem el a dolgokat) ; most pedig
egyszerre észreveszem a csinálmányt s látom a színész mögött
az embert, az én alakításom mögött őt és őket és a történést.
Néha. mintha felhőkből esném le, mikor rövidlátásomat a realitás tiszta meglátása váltja fel, s kezdem észrevenni azt a sok
mást és mindenfélét, amit akkor nem láttam.
Ami nekem egyháziaknál feltűnik, legyenek azok akár
borókák, akár ecetfák, nélkülözöm bennük a pondus vitae-t,
die Wucht der Persönlichkeit ; ezek az úttörők nem sziklafúrók ; várják, amit a világ hoz, különben pedig nem lendí164

tenek rajta. Ah, Uram, adj Atlaszokat, kik nyögnek a világ
súlya alatt ; adj munkásokat, kik a nagy realitással kapcsolatban józanul néznek s látják a hegyeket, melyeken át kell
törniöle

Júl. 30. Mondják, hogy nagy korszakokban az emberiség
ismét megpillantja s látomásokban szívére veszi legfontosabb
céljait, azt, hogy miért él? Ha ez igaz, akkor ugyan nagy korszak-e ez a katasztrofális idö? Itt csak a katasztrófa nagy, de
meglátás még nincs; hiszen csakis arról van szó, hogy jól
együnk, ne dolgozzunk, szépen lakjunk ; tehát a célok kompromittálásának kora ez. Én nem látok aszcenziót ! Csak
léhaságot s dekadenciát. Források azok, melyek mint Iriand
melegforrásai elapadnak ; de megint nem fakadnak idők
multával úgy, mint ezek. Én nem látom, hogy mi fakassza?
Erős egyéniségek mély hatásokkal? Vagy hitközségi buzgalom? S ez honnan várható?! De ha nem is tudom, hogy mi
hozza ezt ránk, azt annál biztosabban tudom, hogy mi kell
nekünk a jövőre nézve; tudom, hogy a gyakorlati, közvetlen
célokon túl nagy örök célokba kapcsolt lelkület, szellem és
!0lek, az emberi igények teljes megértése kell. Nemcsak techi1ika, hanem a belső lelki világot mindenkiben megteremtő
szellem kell. A stílus pedig ez : mechanizmus, technika fölött
emelkedjék az erkölcsi, lelki világ.
Aug. 2. A hitközség felé reménnyel nézek ; hát hiszen
tudom, meg kell azt csinálni, meg kell szerkeszteni és szervezni; jól kell ennek az organumnak lennie, hogy jól fogja
meg az embereket, a híveket ; de tartsuk szem előtt, hogy ez
mind csak edény, ez csak keret és szerkezet, s hogy abba
élet, lélek, meleg "érzés, lelkesülés, fények, meglátások, hevülések, elváltozások csak a lélekből jöhetnek Megújhodt élet,
hódító, vonzó s megragadó élet csak a lélek mélyeiből, annak
kigyulladásából való. Át kell élnern nekem s nekünk a hitet
s a szeretetet, s a hívő s szerető egyéniség lesz vezetője s megvilágítája másoknak. Itt és most, aki él és ég és világít, aki
úgy köztünk él s oly örökkévalóságszerűen a magasságból
valóan ég és szeret; nem aki közénk jött messziről, távol
korokból - az csak papiros hős, csak rajz és festék ; nem aki
letünő korok elhaló anyjának későn született fia, virág az
őszi dérben, nem az, s nem olyan kell ; hanem aki nagyon
szeret itt és most s tud szerctni s világítani a maga lelkéből,
az tud segíteni rajtunk !
·
165

Hitközségtől cak akkor várok valamit, ha a szerkezetből
szervezet lesz, ha minden tag élő sejtje lesz, ha nemcsak fizet,
de él, résztvesz, dolgozik. Másik gondolatom : szeretném, ha
az állami általános védkötelesség mintájára általános keresztény életkészség, élctvágy, életöröm, érdeklődés lépne fel köztünk. Erre nincs _kötelesség, hanem ez járvány, infekció s
·
inspiráció l
Aug. 2. Ma hirdetik ki az új minisztériumot; Peidlnek
hívják a miniszterelnököt, a nagy embert. Ha ez is olyan
mammut-ormótlanság, akkor nagyot haladtunk megint lefelé. Kun Bélát megtapsolták ; fölálltak beszéde végén s tüntettek a hálás balekek ; talán hogy sótalan kenyeret eszik már
a magyar, és 400 korona egy kiló zsír? Soha ilyen buta és totya
népet nem láttam. Tegnap itt járt X. józsefvárosi káplán, aki Ho ck Jánosról beszélt. «Hah, uraim - szólt Ho ck én csinálom rnost a magyar történetet.)) ((Én- nincs maguknak fogalmuk, milyen érzés az.)) A legfrivolabb svindler ezmondotta a káplán- én ismerem. No, csakhogy ettől is megszabadult a magyar egyház. Nyugalmazták s elment Amedkába l Szerenesés utat és megtérést, de ne hozzánk, hanern
Istenhez l Istenem, ilyen szemétzsákokkal megterhelve úszik
az egyház hajója !
Aug. 2. Tegnapelőtt kaptam X. bárónérrak ezt az itt
mellékelt <nincs mellékclve) kártyáját. Hál' Istennek, hogy
ez a szemtelen némber, aki a mi «jeles)) újságíróink, a piszkos
Népszava et consortes révén világgá kürtöltette, hogy viszonyom volt vele, ismét férjhez ment és kibujdosott. Szerenesés
utat I Az aláírás megindító s a teljes bolondra vall, mert mint
«lelki gyermeke)) búcsúzik. No, minél kisebb legyen az ilyen
((lelki familiám)).
Aug.~.

Atyám nevenapja. R. I. P.- Mi vagyok s hogyan
magamnak? Néma kutyának tán? ((Nem lehetünk néma
kutyák)), mondotta X. s néhány vérszegény visszhangja, s
azért kezdtek ugatni- ellenem. Hogy az honnan származhatott, hogy némelyek meg engem tartottak néma kutyának,
abból magyarázom, hogy a hangos kutyák bizonyos nyalási
motívumait nem igen műveltem ...
Aki az egyház jogait igazán alaposan akarta volna védeni
s a védelmet megszervezni, annak mindenekelőtt nálunk az
állarntól a s. Majestas öleléseitől való szabadulást kellett volna
sürgetni. Az bizonyos, hogy a XIX. századon végig az államhatalom mindenfélekép szutyonga_tta s nyomorgatta az egytűnöm
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házat. Mennyi panasz Ausztriában, Poroszországban, a kis
duodec hatalmasságokban, im Musterlande Baden l A kultuszminiszterekkel mennyi zsörtölődés, és nyilt téren meg
levélváltás arénáin mennyi bikaviadal ! Hányszor hallatszott
majd egy öblös szájú dignitáriusi programm, majd egy mokány kuruc jelszó a szabadságról l A cezaropapizmus bürokratikus papírkísértése, okvetetlenkedései ennek a c.low-nak
most természetesen inkább nevetségesek, de akkor tosszántók, vérig sértők voltak. Mit·nem kellett eltűrni l Türelem és
gyötrődés nélkül niost sem leszünk. De hiszen nem azt magyarázom, hogy most rózsás az állapot, hanem hogy békók
közt voltunk, melyektől mindig szabadulni akartunk.
E békókat most már mind tördeli a katasztrofális történés. a kereszténységet s hitet tagadó forradalom, a szociáldemokrácia, s ami sátáni gyülölet s kegyetlenség felvetődött
s beletorkollott a pokolból a világtörténés áramába. Erre mi
mind egy szívvel, lélekkel kiáltjuk : íme, az ördög, a pokol, a
tagadás, a hazugság, az önkény, a rémuralom l S igaz, ezek
a fekete, mocskos legények vannak a világintéző bölcseségtől
ideállítva. Nemcsak a jók. hanem a rosszak is szolgálják az
Isten szándékait ! Az ilyen katasztrófában össze-vissza jó,
rossz; alkotó s rontó hatalom; sötétség és világosság; tííz és
erdei lehellet l Ennek a vén Európának a vére még most is
pezsdül ; azt kell mondani, nincs több ilyen bolondos leányzó,
mint ez ; a többi mind józanabb ; ez van beoltva mindenféle
nadragulyalével l Azéit aztán ezen eret kell vágni többször,
Napoleonról mondták. hogy mielőtt grand seigneur lett, volt
grand saigneur, nagy érvágó ; hát erre az egész kultúrára illik,
hogy nagyot, szépel akar, de folyton kell eret vágni rajta ; ő
maga vág eret magának l
i\li r.1ár most a mi dolgunk? E békóktól megszabadulva,
a történelmi alakulások paragrafusaiból és kosztümjeiből kiosonva arra kell állnunk, ami lényeg. A kereszténység szellemét kell az európai társadalmi fejlődés ezen a mostani, új, történelmi fokán vagy plattforrnon fölléptetni, a krisztusi hivatással.

Aug. 6. Teljes oktalanság volna részünkről a kapitalista
rendszerért lelkesülni. Hisz nincs senkinek oly elvi álláspontja,
mely jobban kötelezné harcra a kapitalizmus ellen, mint a
kereszténységnek ; senkinek r:.incs oly kötelezettsége visszaemlékezni s öntudatába hívni az erkölcstan parancsáit, a tisztesség alapkövetelményeit, melyek mind e rendszert kárhoz167

tatják s azt letörőnek, a keresztény erkölcsök megmételyezőinek, a középkori becsület és tisztesség megrontóinak tartják s kimutatják. Tudom, hogy ha így nézzük a kapitalizmust, akkor azt minden földszagú vagyonharácsolásban,
minden gazdagadási törekvésben láthatjuk, mely a vagyonosadást mint célt, nem mint eszközt nézi s ezáltal azt az erkölcs
szabályai alól emancipálja. Ilyen a kapitalista szellem mindig
volt, s főleg a zsidóság képviselte azt. E szellemnek vaskarjai
s karmai lettek a gépekben s mindazokban a kereskedelmi s
forgalmi intézményekben s megnövelték a világ gazdagságát,
s ugyanakkor eszközöknek bizonyultak a kapitalista, aranyimádó ösztönök (számára). A zsidó, kufár szellemnek utött az
órája, az arany fénye elvakította a világot, s a zsidó szellem
az. aranyfény s bódulata által tért foglalt s győzött l
Érdekes tárgyalásokat írnak a kapitalista szellemről,
azokról a tényezőkről, melyek azt az utolsó századokban fölszították s naggyá növelték. Max W eber a kálvinistaság racionalista aszkézisében lát ilyet. Azáltal, hogy minden örömet,
még sportot is, megbélyegeztek s gáncsoltak, az embert csak
munkára s kötelességteljesítésre állították be, a munkát, a
szerzést tették száraz úrrá az ember fölött. Az ember le van·
kötelezve a két kezének, mesterségének, ő is termelési gép.
úgy rászabadítot.ták az embert a földre. Hasonló bepillantásokat tesz Werner Sombart, mikor a zsidó vallásban s erkölcsi
nézetekben látja a mai kapitalizmus egyik lendítő kerekét. Manapság tény, hogy a kapitalizmus legkifejezettebb, legjellemzőbb képviselői a zsidók. Vallási nézeteik ráképesítették
őket a féktelen s feszélytelen vagyonszerzés minden üzelmére
és fogására és fortélyára. Fölszabadították az üzleti életet
minden ethikai elfogódottságtól, s ezt a tért és mezőt kivették
az ethika fönnhatósága alól. Szahad lett a vásár, s olyan az
élet és szokások, hogy egyre azt kellett a tradicionális ethikával
szemben mondani, hogy ezt meg azt nem lehet az üzleti életben alkalmazni, vagyis így külön ethikája lett !
Aug. 24. Reparálják a palotát. Istenem, a kis-bibliothéka Krisztus szobrát lövőcélnak használták ! Mily érzésekkel
megyek vissza e házba'? Azért térek vissza, hogy Krisztusnak
ezért elégtételt nyujtsak. Mélyen megrendülve nézem a sebeit
- hisz ő nézte bűneimet ! Domine miserere l Ott akarok
hálni, abban a szobában l A városnak megfizetem az épületújítás költségeit l
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Aug. 25. Ma a Jézus szíve templombau volt verejtékezésem ; beszéltem a hitközség megalakításáróL Kell ez nekünk,
nem annyira az egyháznak, mint a lelkeknek. Ne legyen más
érdekünk, mint a lélek érdeke. Ah, e részben sok tisztító gondolat kell. Nem papi érdek, nem állás és kenyér, nem szinekurák, nem hatalmi szervezet, nem propaganda-szándék,
hanem nevelés, több lélek l
Van az evangéliumban az egyházszervezet révén még
sok áldás, melyben részünk lehet, források az életre, éltetésre,
a bensőséges öntudatra ...
Ma egy hete ugyanezt tettem a felsővárosban, d. u. 3-kor,
rettenetes izzadássali Szétfolynám szívesen, csak gyujthassak.
Aug. 26. A püspöki konferencián természetesen a Papi
Tanács is lefejeztetett; voltaképen mikor már meghalt. Ez
igazán szomorú tünete volt a mi papságunk szellemének és
segélytelenségének. A hatóság le nem intette, sőt az volt a
nézet az esztergomi konferencián (1918 nov. 20) is, hqgy
küldjünk oda jó papokat s igy vegyük elejét a bajoknak; ez
is megtörtént. Én magam fölmentem a gyűlésre (novemberben
vagy decemberben?) s beszéltem mérsékletről ; de hiába,
másnap skandalum teljes lett. Ezen az esti ülésen P. kassai
kanonok is tartott egy lapos beszédet arról, hogy az egyház,
ha megértette az idők jeleit, győzött ; applikáció : Nagy
Konstantin, a középkor - mind rossz applikációk voltak.
Csodáltam ez ember fölületességét. Még inkább csodálkoztam,
mikor hallottam, hogy a szociálista pártba belépett.

a

Szept. 12. Maria dulcis carissima salve ! - Nem mondhatom, hogy mily rosszul érzem magamat sokszor, valóságos
rosszullét fog. el s mélységes undor az emberekti)l. Borzasztó
tapasztalataim vannak a rosszról s a piszokról, s nem látom
az emelkedő vonalat ezidőszerint. Egy borzasztó ösztönös,
kukorica-rázást s nem gyöngyöket kereső schola epicurana.
Hol van itt az evangélium nyoma, hol a szelleme? De ez csak
átmeneti hangulat nálam, mert a lélek csakhamar kikívánkozik e lapályból s a szellemi hegyvidékre siet - «abit in
montana cum festinatione». Kell ez a montán világ, a lélek
magaslatai, az emelkedett lelkület hegységei. A lélek nem
lélek, ha nem emelkedett; az olaj nem olaj, ha a vizben
elbukik.
Minden lélek hegyi lakó ; látja maga körül az égbe emelkedő masszivokat s a végtelen kilátásokban elmerül. Mindig
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föléje kerülni az életnek, a butaságnak, léhaságnak, a rothadó,
békanyálas víznek, a millió lelketlenségnek, az üzekedő környezetnek, mindannak a piszoknak, mi agyvelőkből s tollakból
folyik, s mindannak a dongásnak asszony-ágyékok körül !
Ah, emberek, hogyan tudtok mindent lerántani s piszkítani,
hogyan tudtok a természet ősösztönei szolgálatában állni,
anélkül, hogy az arcokon átolvadó zenéjét a léleknek, az örök
szépnek, az érzelmi dalnak, e vonalak, síkok és domborulatok
isteni vonalát tisztelnétek; hanem belevájkáltok és beletapostok. Ti bestiák! s ti azt mondjátok, hogy eroszt akartok;
ah, azt se értitek; hisz az erosz nagy indulat, s abban is Isten
lesz, s ahol a o~t~óvtov, ott az ~&o; is lesz, mert ~&o; tiv&pÚ>mp
ocx!p.wv. A daimoni, isteni, az étl1osz is ; így az erosz is
éthosz lesz, ha a mélyéLe nézni s hatolni tudtok. Mindennek
fenekén ott az isteni : ami van lét, az e fenéknek dudorodása,
vonaglása s elfolyása. Fátyolnak mondták, projekciónak is
mondhatták ; én bas-reliefnek mondom ; mint ahogy az érett
nőben domborodnak a formák, a megérzett s megsejtett anyasági hivatás mélyeiből kiemelkednek az idomok: úgy az egész
lét az isteni gondolatok reliefe ; azok domborodnak s alakulnak ki, azok emelkednek bele az anyagba. De értsd meg, az
alap, a fenék, az alakítás kiindulása a oo:1~(JW, s az terml>szetesen tele van éthosszal !
Ez a felfogás, mely maga is kiemelkedés s domborodás,
monumentális vonalakat húz az életbe s beleállít hegyeket:
bátorságot, bizalmat, lelkesülést . . . a lélek fölmered a fölségben, a hősiességben, kiemeli Jungfrau-kúpjait a rsPnrJc.s
kontemplációban, az Istennel való barátkozásban ...
Szept. 16. Rendkívül nehéz az egyháznak helyét s útirányát megtalálni, s nevezetesen állásfoglalását az emberi
szabadságokkal szemben időszerűen s helyesen - mit mondjak - megreformálni. Az egyház most is azon szemponton
áll, hogy a rossznak szabadságát erőszakkal is korlátozza
vagy ha lehetséges, letörje. Ez helyes, ha úgy hisszük, hogy
az igazságot az egyház kizárólag birja ; de a mai kor ezt el
nem fogadja, s így ferde helyzetbe jut a modern kultúrával.
De különben is gondolo:::n, hogy változott az idők szelleme,
amennyiben nem tartják megengedhetőnek erőszakkal benyúlni az erkölcsi világba. S valahogy ez igaz. Ez az érzület
pedig megint onnan lehetett általánossá, hogy világos lett
idő folytával, hogy nem lehet erőszakkal boldogulni. Az egyháznak most nem használnak Nagy Konstantinok, sem Nagy
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Károlyok ; Szent Istvánok is csak annyiban, amennyiben
erkölcsileg segítenek, s nem paragrafusok fütyköseiveL Tudom, hogy ezzel is zsákutcába kerülünk ; de ez talán a kisebb
rossz. Megáll az eszem.*
Okt. 1. Kedves hónapom, - az angyalok ünnepe miatt ;
angyalaimnak szentelem. Szeretet, szeretet, az kell a földre,
még pedig a szellemek szférájából való szeretet; az érzéki,
mely a szép termeten ~ölsiklik s ujjong, nem elég; szeretet
kell, mely a lelket, a szellemet fogja meg s tüzet attól fog.
Hát szeressünk, már csak azért is, mert magunkkal be nem
érjük; azzal a másikkal sem, aki párunk, vagy az lehet.
A kettő, ha egyesül, akkor sem elég egymásnak. Azért kell
felsőbb, szellemi szférák szeretetével, az isteni szeretettel
egybekötni a szeretőket is, - nemcsak érzelemmel, de szent-.
ségi kötelékkel, mely Istenbe köti a kettőt, a párt is bele ;
Isteiibe, az örökbe ; Istenbe, a hervadatlan szépségbe ; az
örök menyasszonyi üdeségbe. ulnvicem amare est unum Deum
habere», mondja Szent Ágoston. Igy az örök szeretet kivezet
a mulandóból s azzal a lét tragédiájábóL
Okt. R. Csodálatos lélek ez a Szent Brigitta ; finom, meglátó, bátor, egyenes és szépséges, hódító. Milyen leány lehetett az, milyen idegerővel, mikor egy szentbeszéd után éjjel
álmában már úgy látja a Krisztust mint a Golgotán. Csodás
l~lke már testet adott a fogalomnak, a képnek. Máshol a
fantázia, az érzés képet s a képbe életet (ad) ; de itt a lélek
már beszélő, csengő, szót váltó, szeretkező életet állít belé l
Teleaka~ztottam a kápolnafolyosó falát képpel, hogy akik
ott rám néznek, mementót kérjenek; a jó Mihály Jánosné
aranyos, tártkarúJézuska-palláját használom sa Pauer püspök
kelyhét, a tizenkét esperesség szentjének zománcképével;
akarom, hogy ezek mind kiáltsanak felém : segíts, imádkozzál értünk s velünk l A klérus, a j ó lelkek, a szeretett kedves
ismerősök mind benne vannak imámban ...
Okt. 9. Hát mi lesz a békével? Ez a rabszolgák, a leny::gözött népek megbélyegzése, megingatása és nem megnyugtatása. Természetesen az egyik fél örül, a másik búsul, s mindkettő gondolja, hogy igaza van.
Okt. 12. Nagy ünnep Székesfehérváron. Bevonult a nemzeti hadsereg. Nálam szállt Horthy Miklós, fővezér. Itt szállt
hajdanábanJelachichis. Mélymegindulással néztük a halottai-
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ból feltámadó nemzet hatalmának első szervezkedését ; az
élni-akarás nagy vágya mint izzó érzés hevítette lelkünket.
Tehát nem kell meghalni ; élhetünk ! A vásártéren volt a
zászlószentelés, mise, melyet Bilkei plébános celebrált. Azután
%2-kor bankett a vármegyeház nagytermében. Széchenyi
Viktor gróf mondotta a tósztot Horthyra ; én a tisztikarra.
Nemzeti ·lelket és eszménviséget kívántam nekik !
Nov. 13. Hazajövet Margitligetről azokkal a színekkel s
fényekkel, azokkal a hajlékony látóhatárvonalakkal szemeimben, melyek mögött a pilisi szentek és ciszterciták aszkéta
alakjait, áhitatos arcait, csuklyás fejeit láttam, elhatároztam,
hogy elolvasom Békefi művét, a Pilisi apátság történetét.*
Hát olvasom is; eiül egy hazafias, tirádás előszó, azután
száraz adatok, de papyro ad cartam tudományossággal kiírva.
Hát látott ez az ember valamit, mikor ilt járt s szemét
a v~n Pilis tar tetején, azután az erdős amfiteátrum lépcsőin
s a hosszúra nyúló Dobogókőn jártatta? Nem mondott neki
semmit, egy akcentusos szót, egy nüánszot hegy-völgy, a
Pilis óriás, dachstcin-formációs mészkő háta? Nem nyilalt föl
szívében az erdők sóhajával az örök vágy, a férfias lélek szépségszomja, mely itt kereste Istent, a békét, s itt énekelt az
eléggé soha ki nem ismert psziché sejtelmeiről, s itt imádkozta
bele a csendbe, a zúgó erdőbe, a napsugaras izzásba, a levélhulló ősz színpompájába lelkét, nyugtalan szívét, epedését?
Nem látta e lelkeket, mint tátott csőrű· szomjas madárkákat
a keresztény remény fájának ágain ülni s elvétve egy-egy
édes, ezüst melódiatöredéket mintegy félálomban kikezdeni?
Nem szólt neki semmit az erdő misztikája, a barlangokban
duruzsoló régi mesék suttogása? Hiába nézte talán tavaszkor
a cseresznyefák fehér virágai menyasszonyi fátyolát, amint
bodros s fehér mirtuskoszorúval koszorúzzák az ébredő tavaszt,
a legszebb menyasszonyt? Nem száltak neki a létbe belebomló,
a mélázó vi<!ék szőnyegébe szőtt bokrok, a csipkerózsák,
kankalinok? semmit nem mondtak nekí a természet, az Istenség szépség- és életszomjáról, mely a barátkámzsák közt is
föllángol, és a köznap s rögöket szétvágó munka szürkeségét,
a kopottságot ünnepi szépségben váltja föl? Nem tudta, hogy
e vidéken források nyílnak a trachit s a mészkő ölelkezéséből,
ott, ahol a kettő százados érintkezésben egymáshoz tapad
s folyton hűs forrást, enyhet, örömöt, vigaszt fakaszt? Semmit?
S azok a l.Jaratok s azok az eusebiusi remeték, kiknek
szívük is volt, kik itt merengtek, kik talán egy élet viharjainak
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megtépált hajósai voltak, azok nem leheltek rá lelket, forróságo t, lázt, s végre békét? Nem nézett bele a lelkükbe, nem
látott képzeletükben ·rózsás reményeket, bátor kiindulásoka t,
leányarcokat, lovagjátékok tört kopjáit? Semmit? S hogyan
találták itt föl magukat, hogyan készültek el szívük szomjával, lelkük sebeivel, a vágyak, az álmok lázaival? Talán
fiatalon nyílt a lelkük az élet tavaszán mint a cseresznyefák
s meg nem értett sejtelmekkel: az élet iránt szent félelmekkel vonultak a pilisi cellákba, azaz hogy kőpados, kegyetlen termekbe? Vagy tán később jöttek s megtapasztalták,
hogy a természet alakjait mindig kettéosztja, azért, hogy
társaságban, szeretetben, örök vonzásban lengjenek? Hogy
egymás felé tartsanak s az örök egységről s az egység teljéből
kinövö kettősségről, sa végtelen Hárornságról tanuskodjanak?
Az élet a többet, az örök lsten a háromságot, a halandó élet
a párosságot követeli, az belőle kibontakozik. Ezzel van teleszórva az élet csodás erdeje s csalitja, ezzel a virágok szépséges kelyhe, pártája ...

Nov. 15. Ma van Gertrud; egy kedves tejes-rózsás arcot
látok áldozni, csupa lélek és áhitat, bensőség és tisztaság r
Isten áldja meg s szász Szent Gertrud ! Mily kivirágzásai a
szellemnek ! Ha költőinket s szentjeinket veszem, mily
affektusa, kibontakozása, kivirágzása a léleknek ! S ezt egy
szakajtóvalle akarják borítani s azt mondják : a szellem nem
sugárzik, nem hat, nem alakít, az csak melléktermék - kár,
hogy nem bomlási termék. Ah nem, nem r Szent kút ez, szent
forrás és források, forrásokban széthasadó hegyek, mélységekl
Kell föld hozzá, de mag is ; s ·a mag újság, a mag nem Jenyomat l
Szellemet mindenbe l szuverén, iniciatív szellemet l Kiindulást és "lelkesülést, lángokat, tüzeket ... szellemet r Ah,
hogy imádkozom : memor fui super stratum meum in roatutinis meditabar de Te ... spiritus, anima, vita, flos, amor,
odor ... ex imis amavi, de profundis clamavi ... et in velamento alarum tuarum exultabo - mint a csibe, mely a kotlós
szárnya alól kidugja fejét ; exultat ... adhaesit anima mea
ad Te ... me suscepit dextera tua ... És főleg az egyházban
kell a szellem ! Minek ezek a fejek, melyek nem a testből nő
nek, nem a tűzből lángok, nem a hullámból tarajok, nem a
szellem vilianásai - jus canonicumi enyvvel a testhez ragasztva ; kerekek, vendégoldalak a szellemi élet szekerén l
De bár csak volna szekér, tüzes szekér ; de a szekér is olyan,
173

mint az ötödik kerék ! Ah, aki lelket nem tud adni, aki nem
lángol, aki csak jog útján ji:in, akkor a lélek bágyadtan néz ki ;
konstatálja hogy van, de nem nyílik meg neki. Befordul, s azt
gondolja: még tél van, még nem jött el az ének sa napsugár 1
Istenem, magamra vetek ; de látom ezt az elkényszeredett
állapotot ... fejek tapadás, szimpathia nélkül! A lélek megtapogatja a feje helyét s konstatálja : van is, nincs is ; úgy
hívják, de nem az ! Veni Spirítus Sancte !
Nov. 15. A magyarban a szellemnek nincs mélysége;
mindig moncitam ezt. Most még jobban látni ezt; -s mily
romlás szakad még ránk a megmételyezett ifjúság révén!
Iskolát forradalmasítani, mily buta, bornírt szamárság. No,
Kunfi és a többi hocher letette a vizsgát az arrogans szamárságból ; erre csak a zsidó mentalitás elszigeteltségében élt
firma képes.
Nov. 15. Ismét Margitligetre s bűbájos tájára gondolok,
de főleg a vidék lelkére, mely ott dobog, álmodik, eszmél,
ébred, mereng s ismét elalszik. A vidék lelke a történelem,
a régi élet lelke, annak az életnek, mely legtöbbet adott érzésből, örömből s fájdalomból; mely legsajátosabban önmagán
át tudta nézni, s magát nézte ki rá ; tudott beszélni heggyel,
völggyel, s a maga nyelvére tanította rá, az érzéseit kölcsönözte a virágnak s a csillagnak ; szóval meglelkesítette. Ezt a
vidéket Szent Özséb remetéi s a keresztény magyar kultúra
Szent Bernát szellemében foglalták le s tették völgyeit,
hegyeit orgánumukká.
1184-től kezdve ah, mennyi pogányság suttogott s
kísértett még az erdőkben, hány fa dugta ki még pogány,
kemény bokrétáját s feszítette neki derekát, kereszteletlen
törzsét az új, még csak jó százéves fuvalmaknak. Az erdők
még pogányok voltak, a kétszázéves bükkök, tölgyek még
pogány hadak kurjantásainak emlékét őrizték, az még ott
reszketett lombjukban ! S aztán III. Béla s francia hajlama
s a francia szent nagy hatalmas presztizse ide hívta a
cisztercitákat. De itt, vagyis ott jobban Szántó felé «juxta
triplicem speluncam» Szent Özséb is élt s remetéi itt imádkoztak. Ez szent hegy, ez a Pilis ; a pogány erdőkben az
imádság s az aszkézis hegye ! Kár, hogy a pálosok ezt meg
nem örökítették emlékkel, egyházzal, szent berkek monumentalitásávall No, aztán Szent Erzsébetnek is köze volt e
helyhez, itt volt anyja sírja, meráni Gertrudé l Ide járt
IV. Béla imádkozni és sírni, s Szent Margit s Jolánta s Kinga
királyleányok ide lovagoltak öreganyjuk «tisztes» nyugvó174

helyéhez. Nagy Lajos, a francia király-ideál megszemélyesítője, Szent György nagy tisztelője a pilisi apátságban adományozza Gyimót falut a veszprémi káptálannak, hogy a
Szent György kápolnában a veszprémi Bakonyb~n lelkéért
áldozzanak.
.
Jártak itt derűs s fátyolos napok árnyalatai, remegések,
dobhanások ; s ezektől tanult érezni, sírni és beszélni kő,
rög, virág, rengeteg, hegy, völgy. Valahogyan átöleli nagy
átható öleléssel ez a régi lélekkiáradás s leköti magának a
földet s vidéket. Ah Istenem, már csak azok méltán tették,
hisz egészen azok voltak, s nem oltódott beléjük idegesség;
öntudatlanul, önkénytelenűl magyarak voltak s magyar életet
éltek - Nagy Lajost kiveszem; az nagyszerű francia volt;
a lélek francia volt, IX. Szent Lajos lánglelke. Hát ez a fajmagyar lélek e vidékre zarándokolt, itt ömlött ki, itt búgott l
Mi pattant volna ki belőle, ha úgy marad tiszta fajiságában
s zavartalanul kifejtheti a benne lappangó életidomokat, a
vezetőszólamokat, a meglátó, a muzsikáló lelkei; l
ú gy elnézern sokszor Margitliget körül a ~zé p j egen y éket.
Ezeknek is van daluk, de a magyar jegenyének voltaképen
csak magyar fül hallja meg különös dalát. Erről a vidékről
is azt hiszem, hogy letarnpult már benne a magyar lélek, de
a szentség lelke, az nem ; mert azt még egészen, öntudatlanul
is s önkénytelenűl is megérezzük.
Nov. 17. A vidéknek megvan a geológiai karaktere, a
hegyeknek megvannak lágyan ívelő vonalaik, a ködnek irizáló
leple rávetődik a Csikóvárra, s csodálatos hat-hétszeres
árnyalatban mutatja az egymás mögött álló hegyek falait
S?:ent László felé ; de a történelmi, magyar karakterét a vidéknek, azaz a rajta hullámzott, rajla elfolyt s hozzátapadt
életnek - azt· szeretném kiemelni ; s azt már csak a meglátó
s megérző lélek tudja. A vidék neki csak stafázs, csak gyönyörű háttér és keret ; s abba állítja, csoportosítja bele a történelmet. Ha a Pilis hegyét a történelmi mult homályában
nézem, mintha imbolygó lángokat s mécseseket látnék a
széles hegyoldalakon ; így látta azokat Szent Özséb is s fölismerte a remete-lelkek fényeit, melyeket aztán tüzes gömbben, izzó napban akart csoportosítani. Ez a nap izzik a tar
Pilis fölött.
Nov. 21. Édes Szűz Máriám l Sötét van reggel mise után
az én kedves kápolnámban, csak az oltár terítője világít egy
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kicsit, s itt-ott az aranyozásokon s a kiálló széleken lobban föl
halványan egy kis világosság, mint a láng a nedves fán,
mikor nem tudja megfogni ; lobban-villan, aztán megint
elalszik. Ott térdelek s a lelkemet kiterjesztem mindnyájuk
fölé s fölött, kiket szeretek s felejteni nem akarok. Az elköltözöttek úgy tűnnek föl nekem, mint a hadiárvaház szegény,
munduros, halvány, degenerált gyermekei: sorokban párosával mennek, igazán örülni nem tudnak ; ha az ember mosolyog is rájuk, félrenéznek, mintha azt a szeretetet jelentő
mosolyt még nE'm értenék.
Dee. 1. Ma oly kedvesen tárta elém kacsócskáit a kisded
Jézus jó Mihály Jánosné szépen hímzett pallájáról. Kisded
Jézus fehér ingecskében napoktól, ragyogó fénykévéktől körülvéve - úgy örült nekem. S én előtte álltam az én virágos
kazulámban; virágcsokrok vannak rajta fehér selyemmezők
ben, rózsák, anemonák, aranyos virágok. Virágok érzelmeinket jelentik ; igen, oly szépen jelentik ; rózsaszirmok, sötétkék anemonák pártái s az aranyvirág kelyhei mi mindent
jelentenek l
Istenem, Jézusom, már én nemsokára abba a másik
világba megyek; ó, be jó lesz -már eleget vagyok s várok
itt s készülök arra az érdekes költöző-madár, költöző-lélek
útra. <<Mich fiihrt der Sinn, drum wird der Weg wohl richtig
sein.» úgy elgondolom :;okszor, Il)Íkor a szívem fakad s egyikmásik szép bimbóval beletolakodik az öntudatba, hogy az én
testi s ideg-konstitucióm nem jó föld; úgy érzem, hogy nehéz,
hogy kemény, göröngyös mint a tési szántás, melynek nagy,
darabos hantjai közül nehezen verődik fel a szik, a lélek-szi~.
Nem vagyok <<mediumosn konstitució; igaz, hogy az megint
egészség is, természetesség nálam. De ha maj d e test letörik,
ha széthull, akkor gondolom, hogy lelkem szép vonalakban
s mintásan fejlik ki. úgy szeretném, hogy mindenben finom
s tiszta s lelki legyek. - Örülök, ha barútaim s barátnőírn
iránt jóindulat, igazi jóság vezet, s ha nem én várok tőlük
valamit, szolgálatot, figyelmet, hanem én adok. Nem hogy ők
milyenek, hanem én milyen vagyok - ez gondom l
Dee. 12. Szeretni, mint régen, mikor gyennekek voltunk
s a karácsonynak örültünk, - szeretni a kis Jézust s a Szent
Szűzet naiv, édes, mézes szeretettel. Ah, az jó ! Ez az a canticum novum, mely folyton fölcseng szívünkből. A hitnek
szeretetben s örömben kell kivirágoznia; radix justificationis
- de a justitia a paxxal s a gaudiummal jár együtt. A hit
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nem lehet elfojtva, ki kell hajtania; hajtása az öröm, a megnyílt mennyország, a kitárt isteni szeretet s irgalom iránt.
Plaudite manibus ... n lelkek tapsolnak vagy nem tudom
mit tesznek ; de az öröm dagálya emelkedik monumentális
méretekben ! A hit oly naív, mint a gyermek ; gyermeki,
mert kikezdés, kiindulás, gyökér, mag l A gyermek Jézus, a
megtestesült ige, mint gyermek testesül ; ami nagy s isteni,
az bennünk csak a naívság, a gyermek allürök, a gyermek
magatartás keretében léphet föl l Gyermekvilág, gyermekszoba, gyermeklélek valamiképen a hit világa l Ezt az Isten,
a kegyelem fonja és rakja.
Egy más világra is gondolok, a kultúra világára, erre az
embercsinálta világra a maga stílusával, relativitásával,
emberkéz formájával. Embernek csinál világot, rak fészket,
sző ruhát, csinál utat ; ember számára hódítgat egyre többet
a földből, tengerből, levegőből, villámbóL Dc azért nemcsak
hogy nem függetleníti a természettől, sőt kimutatja, hogy az
egész lét, élet, világ a természetbe van ágyazva. Tehát valami
különlegesség ; elrendezés, előrelátás, gondoskodás és stilizálás, more geometrico, more humana : ez a kultúra. Már
most van ennek a kultúrának egy sajátos vonása, melyet
mindig emlegetnek, s ez az, hogy az embert puhává teszi, hogy
támadó, ki,izdő, bátor jellegéből kivetkőzteti, hogy gyöngíti
s ellenállásra alkalmatlanná teszi ; a kultúrák embere a
munkát és a harcot, s az erős küzdelmeket s a nagy áldozatokat nem állja meg úgymint ahogy állta, mikor alacsonyabb
fokon küzdelmes, egyenes én-jére volt utalva. Boncolgatván
e tünetet, okát rendesen abban találják, hogy a kultúra sok
erőt és eszközt bocsát rendelkezésünkre, melyekkel magunkat
kiemeljük; megteremti a kényelmet s a komfortot, megóv
a természet, a rideg környezet hatásaitól, a munkát könnyebbé
teszi. s így az egyén erőit kev 6 sbbé harciasokká élezi és élesíti
ki. Mi is természetesebb. mint hogy a fészek meleg, a guhó
nem széljárta legyen, s hogy a pók is könnyebben iraroadjék
s kevesebb erőt fogyasszon, mikor pókhálószálain siklik, mint
mikor a fa kérgén vándorol? l
De van a tünetnek lélektani oka is. A kultúra nemcsak
fából, kőből, selyemszálból s gyapoíból építi s béleli világát,
hanem fogalmakból, nézetekbőL Összerakja a világát s erre
ráüti a bélyeget, hogy az a fogalmi konstrukció igazság természetesen azzal a ha nem is kimondott, de jelzett vagy
érzett mcllékértelemmel, hogy ami pedig abban a konstrukcióban nincs bent, az nem igaz, az téves. Igy látom, hogy «emberi>>
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jelleggel s bélyegzéssel lettek ellátva nézetek s felfogások
melyek tiszt~letreméltóak ; de úgy beállítva, hogy ezek a
valódiak, s ami azokkal szemben áll, az mind nem igaz vagy
nem méltó hozzánk : határozottan tévesek. Az ember ugyanis
azokat a nézeteket választja ki, melyek érzésének megfelelnek,
melyek a lágyabb, melegebb lelkületnek megfelelnek. Az
emberből a kultúrában esztéta, finom, lágy érzésű s ízlésű lény
lesz, aki pl. a halálbüntetést mint zsarnoki erőszakot elítéli,
a háborút rettenetes barbárságnak tartja, - a botot, a derest
emberl1ez nem méltó, azt degradáló kényszereszköznek nézi.
Nem tagadhatjuk, hogy c nézetcket az emberről való nemes
gondolkozás inspirálja. Finom érzések(re), filozófiai oszlopcsarnokok(ra), szalónmiliő(re), előkelő, művelt társaságra
gondolunk, mikor ezeket hangoztatni halljuk, és sohasem
mondhatjuk, hogy ezekkel ellenkezünk s azoknak elismerésünkkel nem adóznánk. De hát ez a kultúrvilág, az érzések
s a nézetek e lágy, csillogó, e puha s meleg miliője képes-e
hordozni a valóságot? Nem absztrahál-e? Nem lendül-e fel
étheri magasságokba, elvesztvén a kapcsolatot a realitással?
Nemes érzések; de nem szigetelődtek-e el más érzésektől,
melyek épen oly emberiek s nem ignorálhatók? A finomság
hatalom, de az erőss kemény a léleknek épen oly szükséglet;
az emberi fejlődést biztató ingerek mcssze előttünk ragyognak,
de a haladás nehéz járású s döcögő kerekei szintén hatalmak,
ha nem is ragyognak, hanem sárban járnak. A mi kultúránknak épen úgy van r:dcg, kemény szíve-lelkc, mint ahogy van
édes érzelmi világa. Csont takarja a velőt, s izom és hús és
bőr takarja a csontot. Egyik a másikát nem tagadja, de az
érzés inkább a lágy, puha hús, mint a csontok s a keménység
felé tart.
A mi kultúránk az érzelmi finomodás útján járt, ott konstruálta világát, formálta s gyujtotta ki ideáljait ; így mi sem
természetesebb, mint hogy a halálbüntetést eltörülte, a derest
leszerelte, a pacifizmpsnak behódolt s mindezt igazi kultúrának s egyetlen teljesértékű humanizmusnak vallotta. Mi most
megkapjuk az ellengőzt haladásunk dugattyúi alá, s a masina
lassan fordul. Hajlandók vagyunk megreformálni fogalmainkat s azt hinni, hogy az igazi kultúra az, mely a valóságnak,
az egész természetnek, terjedelmének, minden követelményeinek megfelel. Igazi Imitúra az, mely nem lágyít, nem puhít
abban, amiben keménynek kellene lennünk. Igazi kultúra az,
melyet az érzelmek félre nem vezetnek, hanem amely az egészből veszi tájékozódását. Igazi kultúra az, mely nem tagadja
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a finomságokat ; de épen úgy nem zárkózik el a természet
s az élet kemény, ropogó pontozalai elől. Csak így lesz képes
magát az államotsa társadalmat szolgálni; ellenkező esetben
romlásba viszi az emberséget. Ilyen romlás volt a pacifista
őrület, az önfeledés s önelvetés a maga alávalóságaLval s nyomorúságávaL Ilyen romlás volt a cukorbárók s a lipótvárosi
szalónok szabadsági s testvériségi bódulata, mely nem a
szabad embert, de a bestiát szabadította ránk. Ilyen romlás a
doktrinér nagytudású politikusok ország-elszabdalása, mely
a több igazságot, a nemzetiségek jogait akarta érvényesíteni,
s zűrzavarba, összevisszaságba, éhhalálba kergeti a milliókat.
Ez. az izolált érzések, a féligazságok, az absztrakt követelmények kultúrája ; az igazi kultúra az, mely az eszményt
magasra kiemeli s a valóság alapján állva mindig őrzi s erő
síti a kapcsolatot az eszmény s a realitás közt.
Dec. 13. Az első advent vasárnapon volt az itteni egyetemi hallgatóknak Szécl1enyi-körré való csoportosulása. Én is
beszéltem. Mi kell most más, mint fiatalság, erő és bátorság.
A kornak, a haladásnak az kell. Kell érzékenység, mellyel
fölfogja s felszívja a benyomásokat, a nagy újságol, melytől
megdermed, majd meg lángolni kezd. Ifjúságot, lelket s nem
rutint és érdeket. Nyilt szemeket, melyek látnak, bámulnak
s új gondelatok s kiindulások magvait veszik l Azután az
ifjúságnak is jó ez. Ezt az ifjúságat sok blazírtság környékezte,
s nehéz volt neki lelkesülnie ellentétek közt. Az ideálokat hirdettük, de a közöny, a nagy sivatag nem mutatott gyakorlati
utakat, hogy merre induljanak. Voltak mindig derék, kiváló
fiúk, okosak, gondolkozók, kik viaskodtak a környezettel,
de áramot, nagy irányt nem tudtak indítani. Ime, most itt a
tönkrement társadalom ; romokban hever ; a nagy ideálok
mint életszükségletek léptek elénk ; a gonosz hatalmakat
megérezték mint a vérszagot s a vesztőhelyek bűzét. Eladtak
s fölforgattak mindent : hazát, oltárt, lelket, családot ...
No, itt az ideálok tiszteletének kora l Ezek az ideálok nem
parfüm nem mósusz, de ,levegő, napsugár ; nem abszint,
hanem forrásvíz ; belőlük élünk ! Nélkülük mindenünk vész ;
mindenünk, amit ember szerethet.
A mi vallástalan modernistáink el akarták törülni a
vallást ; harcot üzentek minden Isten-hitnek s minden egyházi intézménynek. Minden frázis és szópuffancs fegyver a
kezében s minden alkalom kapóra jön neki, hogy rúgjon egyet
rajtunk. Mi álltuk a tüzet ; álltunk a harcok központjában,
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de mélyebb, átfogóbb akciót nem bírtunk indítani.- Ugyancsak így voltunk a hazaszeretettel, melyet nemzetköziség,
európai szellem, fölvilágosult nivellálás örve, cégére s ürügye
alatt támadtak. Valami oly tradicionális, de erőtlen állásfoglalása volt a vezető osztályoknak a hazafiság mellett ; de a
gúny kőzáporában sa zsidó viccek nyílözönében azt a benyomást tették, hogy leszerelödnek s ócska-vashoz dobatnak.
No, de most máskép hangzik a «pro ·aris et focisn-kiáltás :
vészkiáltás, fölhördülés, sikolya a nemzeti léleknek, mely ki-.
váltja az erős életvágy s elszántság vezető szólamait. Lelkünkből törnek elő.
Dec. 14. Harmadik vasároapja az adventnek; orom,
lelkek, énekesek, kik szeretni tudnak, kik vidámak ;
szent öröm, mosoly van a szájuk szélén l Mily csodaszellem
a szent kereszténység szelleme ; gyermeki, karácsonyi örömöt
hozott, gyermeket, édes gyermeket, akit szeretni kell ; ha
szeretik, örülnek.
Minden kornak, vidéknek, népnek lelke van. Van lelke,
mely belőle csurog, mely köríti mint levegő, mint illat vagy
bűz, mint parfüm vagy trágyadomb lehelete. HáL pl. a reneszánsz konkvisztádori, hősi, emberfeletti lelke, hol csak a
nagyok, a hatalmasok számítanak, hol az élet csak ormokon
jártában mutatkozik he figyelemre- és tiszteletreméltónak.
A nagy tömeg, a névetelenek, a nyüzsgő sokaság, azt a köznap
szürkesége takarja. A köznap s ami benne feszeng, ami ott él
és szenved, az tintát s papirost nem érdemel. Az irodalomban
is csak az ösztönök szörnyei s az erények szentjei szerepelnek.
Milyen más a naturalizmus, a realizmus korszaka l Az
irodalom a természettudományos megfigyelés módszereit
alkalmazza ; elemez, tagol, kutat, boncol; se hossza, se vége
a polgári psziché, a nagy s közönséges élet ecsetelésének. Nem
a tenger teszi, hanem a cseppek ; nem a hegyek, hanem a
homokszemek ; a csepp s a szemer a tenger s a hegyek képlete. Minden érthető lesz, ha szélfejtjük ; a lelket is s az életet,
s az erkölcsöt s a társadalmat. Az idegszálakat szét kell
szedni, az érzéseket elemezni, a vérben az ősök bűneit s most
is lappangó életét szemlélni l
Hát a kapitalizmus, a manchesterizmus, a korlátlan
önzés, a termelési szabad kalózkodás, a szíriai kegyetlen
rablóvilág átültetése az európai gazdasági világba ! A mammon-imádás, a több-pénz, a gazdagodás szenvedélye fölszítva
piszkos, kormos világégéssé, rettenetes pusztítást végez nemcsengő
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csak a gazdasági, hanem az erkölcsi világban. Az embereket
szívtelenekké, kegyetlenekké, önzökké teszi. A testvériséget
csúffá teszi s az osztályharc s osztálygyűlölet rettenetes
vezető szálarnait kelti föl a kizsaroltak pártján. Logikája a
pusztítás s tönkresilányítás folyamata. Ez a rablás, a kiuzsorázás, a feltétlen lekonkurrálás, a pénz hatalmának
imperialista pajzsra emelése, melynek szolgálj.on minden.
Ez a rabló, kalózkodó szellem ráült a világ nyakába ;
elbódította számaival, technikájával, külső sikereivel a világot - a féligazságok bűbájával, melyek szabadságot, testvériséget, szabad érvényesülést hirdettek, de a gyöngét nem
védték ; melyek az erők kifejtését ünnepelték, de az anarchiának kaput nyitottak ; megrendítette az erkölcsi elveket, meglazította az igazság, jóság hajlamait, meghiúsította az érzéseket ; szabadon garázdálkodott s tobzódott.
Ez a szabad garázdálkodás szabad kezet sürgetett, minden szeget, minden srófot kihúzott, minden eresztéket s kapcsolatot lazított, minden konstruktiv s pozitív erőt kikezdeU, milyenek a tekintély, a :rend, a szervezetek, a politikai,
a társadalmi alakulatok hierarchiája, - a hit, a vallás, az
egyház, a család, az erkölcs, a nemzeti egyediség, a faj, az
élet karakterei. Ez neki mind idegen volt és előtte érdektelen
és hideg ; nem mondott semmit, s csak ellenszenvét s gyűlöle
tét keltette föl.
Dee. 16. Eusebius engem nem Vercellire, hanem Pilis
hegyére emlékeztet. Szenthegy (ez) nekem; már hogy hegy,
azért is szeretem ; azután valahogy lelkem vidékéhez, Esztergomhoz tartozik, azután az Ottokár-árvaház egyik uszályára
telepedett, s a cseresznyefás árvaházi dombok-, no meg az
Oszolyról annyiszor néztem. Magyar szent-hegy ; az egyetlen
magyar szerzét odavaló, barlangjaiba, szakadékaiba, völgyeibe, berkeibe. Ha így este szürkületkor nézem, úgy tetszik,
mintha imbolygó fényeket látnék hatalmas hátán : a régi pálosok mécsesei útban vannak a hármas barlangnál épült ((ecclesiolához» : Mily kevéssé van ez úgy beleszöve a magyar lelkekbe s a tudatba, a vidék életébe l
Froh werden seines Glaubens, azt úgy fordítom, hogy a
hit a mi örömünk, vigaszaink, felbuzdulásaink forrása legyen.
Froh, froh, froh . . . Öröm, igen, de olyan csendes meghitt,
derűs lelkület, oly kiegyenlített nyugalom és béke és harmónia,
olyan néma, a lelken elömlő dal. Örüljetek ; dalos lelketek
legyen ; lélek, szépség, mélység, bensőség érzőrljék meg rajta-
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tok. Ami a motívuma, a vezető szólama e dalos lelkületnek,
az, hogy az Isten szeret, s így szeret ; az, hogy gyermek lett
s karácsonyt hozott, s hogy ez a legmélyebb lelkiség, benső
ség, valóság. Szólhat-e biztatóbban, mint gyermeksírás- s
dadogásban, biztatóbban arra, hogy ne féljünk? Nézhet-e
bizalmat gerjesztőbben mint gyermekszemekkel ; adhat-e
valamit, ami nem lesz skorpió, sem kígyó, hanem élet kenyere s áldás, méz és tej, mikor gyermekkacsóval adja?
Tehát szívből örvendezni, hogy úgy van, hogy hitünk
Betlehem felé, édesanya, gyermek, angyalének miliőjébe
állít s azt állítja, hogy általa mi is Isten gyermekei leszünk.
Mert hisz ez a főrémület, hogy ördög fattya s pokol-töltelék
vagyunk, hogy sziklafalak közt börtönben sínylődünk, hogy
halál és kárhozat a végzetünk; hogy nagy ködös tenger, rajta
Titanic hajói a kultúrának, s alatta mély sírok s az enyészet
nyeldeklője; hogy pöcegödrök és posványok, s lassú belefulladás a vég. Virágokkal ingerkednek, reményekkel töltekeznek,
de egy nagy csalódás az utolsó állomás, s ott elhagy minden, s
gúnykacaj az elhaló üdvözlet, nem akarom mondani, az Istenhozott l Nem, nem, más k?rácsonyunk van: Jézuska elviszi
bűneinket ... gyötrő kínunkat s sz1vfájdalraunkat ... s ~
poklot is, azt is. S magát adja ... ! Szent öröm, vígság, derű,
csendes dalok járjanak lelkemben. Karácsony van. A kökényágakat adventben levágják, vízbe teszik s kivirágoznak ; szerény, kedves fakadások az örvendező lelken ... Hallanak
mély tavakból, csendes karácsonyi tájakról harangszót ...
igen, gyermekörömeink, régi karácsonyaink emléke csendül
meg, ezüstcsengéssei harangoz felénk. Örvendezni a hitnek, a
megváltó nagy hitnek l Mint Pál apostol és Szilasz a filippi
börtönben: véresre verték hátukat, kalodába feszítették láb·
szárukat, úgy feküdtek a földön, a nyirkos kövön s énekeltek.
Erre gondolt talán, mikor később Rómából a filippieknek azt
írta : Gaudete in Domino s~mper, iterum dico, gaudete ...
Ez a szép, bájos lelkület kinyilatkoztatás legven a világnak !
Nézzék, csodálják ... kívánják meg s áldják l Igen ... igen ...
Gaudium et pax in Domino l ...
Dec. 16. A karácsony bátorít, biztat ; lelkemet óvni akarja
a csüggedés, az aggság betegségétől. Egész nagy emberi családoknak van öröklött betegségük ; legrégibb időktől kiséri
őket egy szomorú mentalitás, egy nehéz, ólmos lelkiség, hajlandóság a negációba, a semmibe. Ez a régi India betegsége,
s ez az orosz nép lelki búja, a csüggetegségre hajlama. Erő
szakos természetű emberekben rombolási dühhé fajul; az
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ő szemükben minden, ami van, rossz l A többiben mint kedvtelenség, örömtelenség, mint tompa, buta apathia jelentkezik. - A karácsonyban gyermek mosolyog felénk, új élet ;
nem kimerült, nem kivénült élet; nem kiélt lelkek hagyománya, h?nem forrásozó, gyöngyöző élet. Ez az, ami megkap
a forrásnál, a hegyi pataknál, a tavaszi fakadásnál : az örök,
ami mindig új, a ki nem merült élet. Boldog, kinek lelke forrás, kedélye friss, hegyi patak, szíve tavaszi fakadás. Az a
Szentlélektől, az örök élettől, a meg nem zavart, fakadó
kereszténységtől van l
Dec. 16. Magyar· Imitúránál azt kell kérdezni először:
mit gondol, mit érez, mire reagál a magyar nép? Mert kultúrát
csak úgy lehet csinálni, ha az élet nemesebb formáit kiemeljük;
tehát ha formát, megfelelőt találunk. - Ez jó is, mert így
lesz sajátos és nemzeti. Máskép nem lehet tenni. Aki máskép
tesz, az úgy tesz, mint aki a hajó irányával ellentétes szeleket
úgy fog be vitorlákba, hogy ellenkező kurzust kövessen. Igy
volt náJunk. Fent európai kurzust, a nép meg ázsiai kurzust
követett. A minisztérium is német példákat (követett), s
magyar földön lehetetlenség lett belőle.
Dec. 16. Rettenetes ez a locspocs, ez a sár, éz !J.Z utcalé,
ez a sokszorosan higított föld-csokoládé, ami e szépséges vidék
arculatán elömlik. Ott tartunk a magyar kultúrában : körülbelül a teremtés második napja körül? mi~or az ég már kész,
de a föld a vizektől még nincs elválasztva. !H ugyancsak
nincs : Sár, sár, sár l A szentek is a sárban nyakig l Sárszentmihály és szentágota - no ezt a fölséges, édes, sírni
tudó szentet úgy sajnálom; Szent l\iiklóst is sárban tisztelik,
a szent keresztet is Sárkeresztúron és Sárkeresztesen. Innen,
azaz hogy ezzel a sárral, ezzel a tapadós, lusta, piszok élettel
van megmagyarázva a falu szelleme, ez a sáros, piszkos, mosdatlan, fésületlen h::~.jadon - zsebkendője a zeke meg az ingújja. Ez a falu, ez a falu ... énekelte a bájos Szepesi-leány
mint nem tudom, miféle nimfa. No, szegény nimfa, aki egy
magyar faluba csöppentél : a pocsolyák, a sárbuckák, a
trágyalét folyató szemétdombok, a falukat görbén (mintha
lábuk volna) a sárnak nekivető apró, álmos házikókkal s a
kocsmai központtal l Hová tegye a lábát e sártengerben a
kultúra? S ha teszi, mi lesz vele? Elmehet pucoválkodni l

Dec. 27. Magyar Imitúra a szó igaz értelmébe!l, magyar
müvészet nincs ; mert nem volt ideje, hogy kifejlődjék. A szellem, az ízlés kifejlesztéséhez idő kell, nyugalom és folytonosság
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kell ; ez nem volt meg nálunk. Minket folyton fölriasztottak,
a barbár betörések elpusztítottak sokat, ami mint kikezdés,
mint csira már megindult. Valahogy úgy jártunk azzal, mint
az elnyomorodott fácskák, azok a törpeségre s vénségre, vén
gyermekségre szorított exisztenciák. A japánok azokat a kis
fácskákat ,úgy produkálják, hogy a csemetét mindennap megrázzák, így finom gyökereit mindannyiszor elszakítják, s újra
meg újra hajt s szakad a hajszálgyökér, s nem lesz belőle
szépen kifejlődött gyökérzet. Igy alakulnak azok a játékszámba menő tölgyek, bükkök, melyek lelke bizonyára szégyenkezik saját törpe mivolta miatt. Magyar kultúra, géniusz,
művészet ! hányszor rázott meg tégedet török, tatár, kun,
labanc betörés ; nem volt magadbatérésre időd ; lelkednek
nem volt alkalma kifejlődni ; szavadat nem hallathattad,
magad szemébe nem nézhettél ; ami kikezdéseid voltak ma,
azokat holn::).p szétszakították. Folyton kezdetben s kezdetlegességben éltél, jártál, a kezdet buzgalma s a kiindulás ifjú
heve nélkül. Elpazaroltad erőidet ... Vagy tán nem ; benned
rekedtek ; nem volt idejük s alkalmuk, lehetőségük kipattanniok ; - reméljük, benned vannak, ki nem fejezödtek l Bár
így lenne l Bár, bár! S bár jönne egy korszak, hol magadra
találnál s géniuszoddal maradnál csendben s elmondhatnád
s kiadhatnád, ami lelkedben jár, ami mint forma testet ölt,
siint és bájt l
Mi volt itt, mi volt itt? ... azt ismételgetem, mikor kultúránk romjai közt, szentelt vidékein járok ... Fehérvár,
Esztergom, Szepes, Pilishegy ... A Corvinával csak a florend
Laurentiana vetekedhetett. Könyvnyomdáok megelőzte Angliát és Spanyolországot l S azok a karthauzi, bencés zárdák,
Pannonhalma, Látókö, a Lapis refugii! No, ne bolygassuk l
Ez volt l Ránk tört az a buta kelet, nemcsak janicsárjaival
s a félhold-imperializmusával, hanem vallási fanatizmusával;
mert mint Baumgarten besztercei jegyző írja (1543), a törökök
azt hangoztatták, hogy meghódítják mindazokat a népeket,
melyek képeket imftdnak. No hát épen ez kellett nekünk még l
Ez a keleti vallási reform. Bár, sajnos, e részben a nyugati
reformációval kezet foghatott l Hát a török is érzett magában
vallásreformi missziót ; s azért aztán disznóólakká, kutyaketrecekké. lóistállókká lettek paloták, templomok l ...
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Jan. 7. A reggeli angyali köszöntés a feltárt karokkal,
az örvendező hír fölött szárnyait bontogató lélekkel, az angyal
temperamentumát s Erzsébet repeső örömét s tiszteletét átérző szívvel végezve, új áhitat forrása. Magyarul szeretem
legjobban elmondani most az angyali üdvözletet, mert a
szavak súlyát érzem, azt a kitörését a léleknek abban az
((áldott vagy ten ((és áldott a te méhed gyümölcsen ... ! Igen
nyomós, súlyos szavak, - hatalmas igék után vágyom - nem
pelyhek s 'pihék, nem leheletek után. Keresek köteleket, alattságokat, láncokat ég és föld közé, nem pókhálószálakat.
A szentmise imáiban is ezeket a súlyokat találom : "Offerimus tibi calicem salutaris>>. Ezt kézre fogom s emelem, hisz
az egész világ üdvéről van szó, -arról a hivatott, erős, helyét
megálló, meggyőző hatalomról l Krisztus nyoma, lelkének
zivatara, súlyos szava, élete, metsző igéje ... ide rakom le én,
aki ((Wirklichkeiten», valóságokat, nem színrehozást, drámai
jelenítést, emlékeztetési keresek ... Nagy, súlyos valóságokat. . . szakramentális jellegét életemnek, írnáimnak ...
azaz isteni mély, titokzatos, amennyiben fölfoghatatlan ; de
valóságos l

1\lárc. 6. Sancta Perpetua, dulcis ma ter et gloriosa soror,
salve l Már nell}_ is érek rá írni. Három hétig. Budapesten ·
voltam s forogtam mindenfelé, szalónokban, Urániában, színházhan, nemzetgyűlésben, pártkörökben l Febr. 26-án beszéltem a keresztény nemzeti egyesülés pártjának nevében az
alkotmányosság helyreállítása- s az államfő hatalmára vonatkozó törvényjavaslat alakalmábóL Jól ment.
Márc. 11. Szívem megint túlcsordul a szenvedő Úr Jézus
iránti szeretetből. ((Et statim gallus cantavit et conversus
Domin us respexit Petrum.n ((Sta tim», az Úr Jézus úgy rendelte,
hogy mindjárt szóljon a kakas ; - mindjárt - s azután
megfordult s ránézett. Istenem, mennyi lelkiség, gyöngédség,
f~nomság l Mily érintések l Ez az érintés kell, mellyel az

185

TJr illeti a lelket ; az a tekintet, melytől a lélek rezzen meg l
Mit használt volna a kakasszó, ha az Úr nem tekint s nem szól
a szivhez. Ez az emberi lélek története. Körülötte a sok kakasszó, az ébresztő szó, a filozófia kakasszava, a morális, az életbölcseség kakasszava l Hány kakas parádézik és kukorékol
bele a világba. Ébreszt, figyelmeztet ; az nem elég. Más kell ;
nem kukorékolás, nem a csilingelő szép szó, hanem ((ducam
in soHtudinem et loquar ad cor». ((Ad cor», non ad aures, ad
intelligentiam, sed ad cor. úgy szólni, hogy szívünkre vegyük,
necsak észrevegyük.

Ápr. t. Hosszú távollét után ismét itt vagyok ; hihetetlen, hogy mi minden akadt utamba ; megtartottam a férfiak konferenciáit, a szentségekről, nagyon jól ment. Sokan
voltak s gyóntak. A nemzetgyűlésre is eljártam. Az a gyűlés
a kis koponyák s a nagy akarnokok gyülekezete. Tele vannak
ambicióval és elbizakodottsággal és- panamákkal ; s végre is
ez a gyülekezet kompromittálja az embert tehetetlenségéveL
Ápr. 26. Isten áldja ami Szentatyánkat, XV. Benedeket
Kétmillió koronát küldött gyermekeinknek ; ebből Fehérvár
100.000 koronát kapott. Elosztottam !
Megemlékszem még egyszer arról a nagy kegyelemről,
melyet ez idén a fekete vasárnap hetében az egyetemi templomban vettem. Tartottam konferenciákat a szentségekről :
a regeneratio, a reformatio stb. sacramentumairóL Nagyon
jól ment minden. Sokan jöttek gyónni. Azután a nőknek
adtam lelkigyakorlatokat. Ezeken is nagy áldás volt. Quid
retribuam Domino l Valahányszor gondolok ezek áldozására,
elfogódottság tölti el lelkemet. Mennyi fölséges érzelem telíti
azt az egyetemi templomot l Mennyi lélek tapad e falakhoz l
Most már nem megyek szerte az országban, de ide függesztem
trófeumaimat. Legszentebb emlékeim l
Máj. 13. Hogy események, történések, tapasztalatok
mily befolyással vannak a szellemi életre, a világnézetre s
filozófiám, annak egyik kitűnő illusztrálása a ((relativizmus»,
mely még az abszolut igazságokat is kétségbe vonta s a 1tCÍV't1X
pEr-t bevezette a tudományba. Még a logika is a fejlődés útjának változatait tünteti föl állítólag magán. Ez az általános
szellemi ragály a darvinista fejlődéstanban s a monizmusban
bírja alapját és inspirátorát. Valami nagy, népszerű elvet
akarnak érvényességre juttatni és fölfedezni a lét minden
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országában, tehát a Jogikában is. Csak az a különös, h0gy az
értelem.oly kevéssé tud ellenállni a divatnak, s mindenre kapható l Igy járnak pedagógiai divatok is köztünk : az egyéniség korlátlan respektusa - valamiféle kultusz l Akkor háttérbe szorul az általánosan érvényes, a szolidaritás, a szociális
elem ; s csak az egyénit rögzíthetjük. Máskor megint befellegzik ennek. Gondolom, most is l

Máj. 14. Hoerbiger Hans barátom jelentkezett; most már
külön kozmotechnikai társulatot alakított Bécsben a glaciálkozmogónia tanainak terjesztésére. Akarta, hogy feljöjjek.
Irt megint pompás levelet világvégi szentírási citációkkal tarkázva s szellemdús megjegyzésekkel az ő hitetlenjeire, kik
közt a jó süket P. Fényi vezet; mert ez az ő tanát' «jégherezisnek» tartotta.
Má;. 14. K. J. elmondta, hogy menyegzőn volt Fehérvárcsurgón, ahol 340 ember evett és ivott ; leöltek egy ökröt,
2 borjút, egy sertést, 6 malacot, 140 tyúkot, s ki tudjamennyit
sütöttek s ittak meg. Épen megkaptam Trentonból (Északamerika) az újságot, melyben könnyeznek a magyarországi
éhség fölött. - Van valami butább, önzöbb s kegyetlenebb az
embernél, annál az átlag «homo animalis»-nál? Nos és akkor
hová szálljon a Szentlélek s kit s mit gyujtson meg? l
Máj. 29. O sacrum convivium l Mintha megakadna gondolkozásom s érzésem folyama, mintha fölszívná s fölszippantaná minden fogaimarnat az a fölfoghatatlan nagy misztérium,
s az ember csak dadogja: o sacrum convivium l Vendégség,
öröm, mélység, titokzatosság, egy - élet ! Nincs keresztény
ember, aki Krisztussal, a köztünk élő Krisztussal igazi, szívbeli, életbeli kapcsolatban nem áll, aki e titokzatos, eleven
jelenlétből nem merít, akinek ahho7 nemcsak köze van, hanem
teljes életközössége. Krisztusi emberek Krisztustól elszigetelve - szinte leheletlenség ; ez az öreg Boehm bácsi egyik
nehézsége.* Ez is talán azoknak a «krisztusiaknak» lehetetlen
helyzete által oldódik meg, hogy ad absurdurn deducuntur.
Mert itt állnak, vallják a krisztusi közösséget, C:e in concreto
nem találják meg. Minek a krisztusi igéret a velünk-maradásról, ha nem találunk rá flagráns, megtapasüalható kapcsolataira? S milyen szembeszőkö e részben a katholikus egyház
Krisztussal való élete az Oltáriszentségben l
A világnak négy nagy tartozása van Isten iránt: a dirséret tartozása a rajta elömlött isteni megnyilatkozásért ; a hála
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tartozása a végtelen kegyelemért ; az engesztelés tartozása
a bűnökért ; a számtalan baj, szükség, szenvedéssel szemben
az égrekiáltás. a «de profundis». Ki tegye? Hol a nagy közbenjáró? Hol a hatalmas, kifejező erő? Hol a nyomós egyéniség?
Nálunk sok a szó, az ember-aprólék; de nála <Krisztusnál)
a föllépés, az eltalálás, az ég s föld közti eligazodás : földre,
tisztítótűzre, szenvedésre, betegágyakra, kiömlő lélek.
Vagy mi a szentáldozás? Az emberi lelkivilág tápláléka!
Ami munka folyik, az életért folyik ; a föld barázdái a kenyérért vannak fölhasogatva, a napsugárt, mint áldást a búzamag
aranyában vesszük, s ami feszül s dolgozik, az az életért van.
Hát akkor a szellemi, a lelki életben mit jelent a Krisztusból
s Krisztussal való élet, - a belőle s vele való táplálkozás?
Jelenti az életfolyamatok tartalmát s erejét ; lelkeket táplál,
erősít, emel, tökéletesít. Ha egyetlen egy szent embernek
munkateljesítményét veszem, azt, amivel magát jobbá, nemesebbé tette, ha azokat a harcokat elszámlálom, melyeken
keresztülvágta magát, s zátonyok s szirtek közt erős s ügyes·
kézzel forgattasvágta az evezőJapátot s nem lehetett a nélkül
- s mégis a szentáldozás ezt mind magában foglalja, ezt
mondja, ezt adja, mindenre telik belőle.
Mily forrás, mily fakadó hegy ott Weichselboden körül !
S mindenért kárpótol . . . mindenért ! Minden naggyal s
nemessel kongeniális. Aki áldozik, az annyiban a szentek k.özé,
a vértanúk közé, az angyalok közé tartozik. - Nézem az
életet, annak piszkos folyásait, csatornáit, lagúnáit ; de vannak tiszta források, kutak; vannak csendes, kristály mélységek, s van eső, desztillált párák lecsapódása; s abból élünk,
azt isszuk, az élő szervezetek azzal töltekeznek - nem politikával, sajtóval, piszokkal, hanem tiszta források vizével.
Nos, Oltáriszentség, erre telik belőled; sőt csak úgy dől !
Jún. 2. Holnap van Úrnap ! Bejártam Nagyperkátát,
Nagyhantost, Sárosdot, Moórt, Bakonysárkányt ... Istenem,
bár lenne nyoma ! De holnap van Úrnap, ez magában véve
dicsőség, imádás, ünnep, erő, ujjongás ! Ah, igen ez ünnep !
Az áhitat, a lelki élet. az erős öntudat, az lsten-tisztelet ünnepe.
Ego enim accepi a Domino . . . Lehet a világnak sötét korszaka, vigasztalan, elkényszeredett helyzete, de a lelkek vágya
s törekvése, kisarjadása s virágbaszökése akkor is igény, szükséglet ; akkor is átreszket a szívek mélyén a tudat, hogy az
Isten velünk s bennünk, s hogy az embernek belőle kell élnie !
Kell áhitat ! Mi az? Krisztus jellemzi : Intra in cubiculum
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et Deus, qui vid et in abscondito ... Vonulj el és találd meg
a legbensőbbet, a legtisztábbat, a legigazabbat ... Az áhitat
meleg bensőséges hódolat, imádás, odaadás a legigénytelenebb közvetlenségben. Az áhitat kapcsolat a hozzánk leereszkedő Fölséggel ... Az áhitat, mikor térdenállva ölelünk
át valakit, akit nagyon tisztelünk és szeretünk. Az áhitat a
Fölség tiszteletével teljes, de amelyet a meghittség, a barátság,
a bizalom fölszív; imádás, mely szeretetben s ölelésben virágzik ki; hit, mely meleggé, erő, mely életté s örömmé változik.
Az Úr Jézus ezt az irányzatot szolgálja : a majestas
kiadását bensőségben l Azért igénytelen mindig ! Mily igénytelen Betlehem, s az utolsó vacsora, a Golgota - egy ember
születése, édes búcsúzása s keserves szenvedése l De mi lesz
ebből a szívekben l Nem mint szélvész jön, hanem mint vox
coelestis, vox angelica, vox humana ; nem mint tenger árja,
hanem mint harmat s esőcsepp ; nem mint a Niagara vízesés,
hanem mint pohár friss víz és forrás l Ah, édes Jézus, ez kell :
Deus appropinquans és homo Deo proximus ... az Isten felebarátja, Jézus kenyeres barátja ... Ilyen Isten kell nekünk:
mint a kenyér, a levegő, a pohár víz, a meleg, bensőséges érzés!
Ez az áhitat tendenciája az Oltáriszents~g körüli Ez az
iskolája.
Hát azután? Az erős öntudat ünnepe. Krisztus nem ment
nyomtalanul (végig) a világon. Nézd, ezt a világot a tengerek
járása csinálta, a mész s homok s palahegyek óriási tömegei
abban képzödtek ; a kőszén, a petróleum, a földgáz az ö hatalmas, erdőket, állatok hulláit összesöprö munkájából való ;
. de a hegyek kemények, szirtek, köpadok voltak, s dolgozott
az eső, a fagy, a köd, a szél s pattantotta le a murvát, s jöttek
a nagy jégekék, a gleccserek s gyalultak s őröltek s csinálták
az agyagot, a humuszföldet. Hát jártak hatalmak a földön,
s van nyomuk~ Nos és a történelemben ne legyen nyoma a
Krisztusnak? Magába akas1totta értelmünket eszményiségünket, lelkünket, szívünket; pszichénk összes ösztönei feléje
nyílnak, tőle kérjük s várjuk, hogy segítsen. Hitünkben bele
gyökerezünk ; a vonzalmakat fölfel~. a lökőerőket a mélységböl tőle vesszük. Az ő evangéliuma a földet járó szél, mely
nem tör, de a vágyódó lelkek vitorláit dagasztja s viszi öket
s ragadja. ő a világ világossága, napsugár is s sarkcsillag is ;
ez utóbbi csak egy pont az irányításra. az előbbi az energiák
pazar sugárzása a föld összes bűbájának s pompájának elő
teremtésére. S mit csinál Krisztus a lelkekben? Mennyi L? l\lit
jelent egy szentnek lelkivilága? Mit jelent a lelki finomság
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s remeklésbe fektetett munka, törekvés? Mit jelent a diszciplína harmóniája? Mit a szűzi tisztaság Iiliomos fehérsége?
Mit az apostoli tüzes lelkek hősiessége? Mit a vértanúk hajlíthatatlan hűsége? Mit az egyszerű, igénytelen tisztesség önkorrekturája? Mennyi erő, indítás, kiindulás, mennyi önmeggyőzés van ebbe belefektetve? A szentáldozás elindulások,
önmegemberelések, tisztulások, finomul4.sok, buzdulások forrása ; Krisztus így akarta. Ez kenyere, ez acélassága az életnek, ez egészsége és frissesége a lelkeknek l Ez termékenyítő
behatása : In hoc clarificatur Pater, ut fructum plus afferatis
et sitis mei discipuli l Mily eszmény : egyesülni Krisztussal ;
mily fölemelkedés, mily nagyság és fölmagasztalás l Nagyobb-e
a király koronázása, bensőségesebb-e a jegyesek hűségesküje,
fölségesebb-e a nemzetek békeszerződése, nagyszerűbb-e országok egybeolvadása, mint a ((sacra communio>>, a szent egyesülés s elmerülés? l S ha mindezt mondtam, megmondtam-e,
amit akartam? Nem játszottam-e szavakkal, nem pergettem-e homokszemeket, nem számláltam-e a Bakony leveleit,
hogy azt, ami mérhetetlen, megmérjem s közelebb hozzam?
S végül : az Isten-tisztelet lelke és heve. Ah, a világ sokkal
tartozik; nagy actásságai vannak a diesőség kiárasztásáért,
a <<lumen vultus Dei» kiömléseért, - a jótettekért, a bűnökért,
s aztán a lélek s a test s a nemzetek kínlódásáért. Ezt az adósságot Krisztus törleszti - mindennap ; fölkel mint a nap
s áldozatában végigmegy a földtekén. Sacrifidum matutinum ... vespertinum ... meridianum l Az emberiséggel jár
s törleszt ... A Krisztus keze .:; kegyelme vele ... In odorem
suavitatis jube perferri per manus Sancti Angeli tui ... Nagy
áldások forrása l*
O, ébredj magyar nemzet l Ma egy éve megmozdult a
lélek ; megrezdült ; megvonaglott a nemzeti érzés s imában
s énekben tört ki, himnusainkban l Akartunk élni, lenni,
szarosabban Krisztushoz . . . forrásaihoz ...

Jún. 5. ((Doni et maii mores= honi et maii amoresn, Szent
Ágoston szava ; mennyire igaz.
Jún. 30. ((Keresztény kurzus» kereszténység s keresztények nélkül ! Ez a baj : hogy e hordónak nincs feneke ;
e pártnak nincs alap, szirt a lába alatt. Azok az emberek nem
keresztények. Igaz, hogy elvben, theóriában elfogadják a
kereszténységet, de tettekben nem vallják.
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Júl. 7. Megint fölcitáltak Budapestre. Este a pártkörbe
mentem, ahol V. és T. barátom azzal lepett meg, hogy
engem ajánlt miniszterelnöknek. <CDe hisz én ehhez egyáltalában nem értek» - mondottam. <<Nem baj - felelték Kegyelmes Uram olyan <CAnziehungsgrösse» most. No szépen
vagyunk.
Nov. 13. Épen ma egy éve írta a kiráiy, hogy elvonul,
s amilyen kormányformát választ az ország, annak nem lesz
útjában. s ma volt a szomorú ratifikálása a neuilly-i békének.
Sokan sírtak. Teleki Pál miniszterelnök nagyon tárgyilagosan
s szívből adta elő a dolgokat; nem tehet- mondta- máskép.
Felhozta, hogy Magyarországot hiába kiáltják ki feketének ;
van feketébb foltú állam más. Utalt Angliára s Irországra;
utalt a német városok zavargására. Azután vád alá helyezését
kérte. Ezt nem tudta a kormányból senki. Azután az igazságügyminiszter a kormány nevében szólt s azonosította a kormányt TelekiveL Az indítványt el nem fogadták.
No, de mi volt tegnap?! Mennyi tanakodás s zöld beszéd ;
hogy hogyan is csináljuk? Akartuk, hogy senki se beszéljen ;
csak az előadó, akit sors útján jelöltek; azután lett belőle ez.
X. barátunk is okvetetlenkedni akart, mert ő és ők nem ratifikálnak. No hát ne tegyék. De ki is akarná tenni ezt, ha nem
muszájna? Mennyi hazugság ebben az úgynevezett demokráciában ! Csupa nagyhangú puffancs. A nép az úr. Hol? S ki
az a nép? s milyen az urasága? az-e, hogy szamarakat vesz
a nyakába? A parlamentismily kritérium néll•üli gyülekezet!
Kik kerülnek oda be? Van-e arra kiválasztás? Ha valahol,
hát itt kellene szelekció. Nos és milyen az? Ez az eg•bz irreális
világ, ez az egész kritikátlan összetévesztése az ·absztrakt
gondolatoknak.a konkrét valósággal, hogy pl. demokráciának
vagy egyenlőségnek mondanak állapotokat s folyamatokat,
melyek szavak tartalom nélkül, megbosszúlja majd magát,
főleg abban, hogy képtelenségnek bizonyul ; s maszk mögött
járó hitványságával, melyet a tömeg végre is fölfedez, megrendíti a bizalmat az igazság s az erkölcsi rend iránt. Most
a hazugság uralkodik l Az újságírás is csupa hazugság; a
stílusa túlzás, szuperlativuszok s szenzáriók torlasztása, lelkiismeretlen szószátyárság. Mi lesz a közönségből, melyet ily
moslékon tartanak?
No,·. 14. Ma este bankett volt az Országos Kaszinóban
Teleki Pál gróf tiszteletére ; én ismondtam tósztot. A vacsora
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különben potom 180 K-ba került. «Mich schauen s gut an,
mich sehn's nicht hald wieder.n Puhatolóztam, hogy mi lesz
a kormánnyal. úgy látszik, csirizelnek s enyveznek s mázolnak
majd tovább is. Nem is hiszem, hogy mást tehetnének.
Nov. 16. Horthy bevonulásának Budapestre, évfordulója!
Hogy írtunk, hogy bíztunk s mit vártu.flk akkor l Hát igaz,
felszabadító sereg volt az ő serege, vöröstől s román rablótól,
s akár csak Szobieszkyt Bécsben, úgy fogadták őt Budapesten;
de hiányzott a keresztény nemzeti programm mögött a keresztény nemzet s főleg a kereszténységet élő nemzetgyűlés. Isten bocsássa meg e kritikát ; de hisz keresztények volnánk!
S ezt elsősorban az életben kellene kiváltanunk ; de épen az
élet s a valóság hiányzik, s így a szereplők nem férfiak, hanem
álcák, lárvák, Sancho Panzák l Rozinantiken lovagló vitézek!
Nov. 17. Tegnapelőtt volt a ratifikálás harmadszori olvasása. A törvény kész, az ország lenyakazásáról szóló békekötés alá van írva. Ausztria is szétment, de egy ország sem
úgy mint ez a mienk. - Nekem többsz0r volt «Ahndungn-om,
hogy ezt a káromkodó népséget az Isten összetöri ; megkaptuk. Az Isten-káromlás nálunk folyik a legszemtelenebbül
s a legiszonyatosabban ; káromkodni, az semmi. Mindenki
káromkodik s mily piszkosan, mily kanászosan l Hát ez is
világítélet l
Nov. 19. Szent Erzsébet napja l Ma nemcsak reá, nanem
anyjára is gondolok s a pilisi kolostor romjaira. Ott van eltemetve. Rom, lom, csalit, zsíros fű, bokrok, kövek összevissza ;
semmi sem maradt a multból; csak a tiszta, kristály forrás.
Ez tükrözi most is a napsugár téveteg szikráit s a fényeket,
melyek a fák árnyékában ellopózP.ak hozzá. Ah, a forrás, a
régi forrás ! Mit tükrözött hajdan, mi mindent l Merani
Gertrud temetését is, vagy csak egy könnyesszem ű ifjút, vagy
leányt, ki oda tért'? Ah, forrás; öreg s örökké ifjú tükör,
ráncok nélkül, tele üdeséggel és élettel, mi mindent őrizesz?
Mennyi képet, arcot? l Csak beléd kell néznem azzal a mélázó,
történeti szemmel, azzal l Ha körülötted el is változott a
világ, te rajtad látom a multat l Belőled néz ki a magyar
történet géniusza, a keresztény magyarság angyala ; azért
ragaszkodom hozzád. Cseppjeidben a magyar érzés az emlékek gyémántjait csillogtatja meg. A történelem elmult, az
idő s épületei letörtek, csak a forrás maradt, vele marad192

tunk, magunkra hagyattunk ; nézzük, nézzük ez őstükröt,
melyet néztek Árpádok, Anjouk ... tatárok, törökök ...
S látjuk, hogy korok képei emelkednek felszínre csendes,
tiszta rnéhéből. Van itt egy láthatatlan jelenlét is, mely a
forrásba néz : Szent Bernát lelke s a francia források szelleme
onnan Clairvaux vidékéről ! S körülöttünk az a júliusi csend
(akkor veltam ott), egy-két madár elnyult s7.ava, füvek zizegése, távoli harangszó: méhdongás - no meg nagy idők
halk sóhaja.
'
Dec; 3. Megint kifordultunk a kormánnyal. Most a királyvan hascsikarásunk. De ilyen pártban az nem is lehet
máskép. Az ember itt szívhől megutálhatja a világot s megérti, hogy miért van purgatórium.
kérdéstől

Dec. 4. Mikor abban a szép nemzetgyűlési gót-terernben
ülök s szétnézeK. m. t. képviselőtársaimon, a kiszámíthatatlan indulatok vízfelületén libegő papírhajócskákhoz hasonlítanám őket. Sose tudni, hogy mikor fordul föl a járművecske.
Dee. 6. Folyton eszembe jár, hogy mi az a nemzeti érzés,
faji öntudat s lelkesülés; s egyre jobban érzem, hogy az akkor
s addig van, rníg egyáltalában lélek, hit, kegyelem - Isten
lakik bennünk. Míg az ember hisz, addig a lelke fiatal, addig
gyökerei vannak s örök forrásai ; addig van ifjúsága, melyet
a világ nem hervaszt, s érzelmei rnint a· csendes mélységek
fakadó forrásai, ki nem apadnak ; van tükrük . . . E tükör
örök, s ami tükrözik azon, az mind mulandó ; vagy mondjuk,
a tükör elnyel minden képet, tükrözést s a mélyben elhelyezi,
s ha kell, el5hozza. Emlékezet - mulandóság és tartósság l
Pilisi forrás, örök tükör ; s mennyi kép rnent el fölötte l ...
A lélek ifjúsága ugyanaz, ami a nemzeté s viszont ; a lélek
1elke a nagy hit; a hivatás érzete, a küldetésben való járás
tudata, a vatesek kora, a szent könyvek presztizse, az Istenvelünk öröme l A lélek ifjú, míg halhatatlan ; halhatatlan
addig, rníg hite van s lsten lelkéből él. A nemzet is, a kultúra
is; ezek csak variációi a léleknek. Kultúrák halnak s nemzetek
vesznek, ha vész a lelkük, a hitük, a naív erkölcsük, szüzi
lelkesülésük; egészen úgy, mint az egyes emberben. Az élet
nem emlékezet, hanem jelenvalóság. Mikor a hitet s eszményeket csak emlegetik, akkor már vénhednek. Azért nem lehet
történelemből élni s a régi hagyományok emlékünnepeiből
életet várni; csak ha az, ami régiség, tehát emlékezet, egyszersmind valóság s jelenvaló érzés, akkor használ a történe-
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lern, mert világít, hevít, s annak, ami valósággal bennünk él,
régi, biztató bemutatásaival szolgál.
Tehát nemzeti érzés etc. = a nemzetben élő lélek, s ami
nélkül lélek, ha él, nem lehet : eszmények, hit, hivatási
tudat ...
A nemzeti élet ugyanolyan, milyen az egyes ember élete:
forrásai, pszichéje, higiénája, elváltotilsai, korszakai ugyanazok; tehát Istenből kell élnie, hitből; örökifjú vizek szöknek,
s majd smaragd, majd lapis-lazuli tükreiken tükrözik a világot s az eszményeket.
Továbbá : következőleg á nemzeti élet lelke, az nem lehet
csak természet, kultúra, művészet; mert ez hervad, vénhedik,
letörik. Nem természet, de Isten l És nem lehet eo ipso csak
emlékezet, csak a multnak ráborulása s ráomlása s ihletése s
lehelete. Akkor ugyanis a vének is fiatalok volnának, ha fiatalságukról emlékeznek, s őszbe nem csavaradnék a természet,
ha mult tavasz elég volna a szép élethez.
Tehát az élet, akár egyesé, akár nemzeté, csak a bennünk
jelenvaló Istenség ihletése, tüze s lüktetése. - Durch Erinnerung gelingt nicht der Sprung zurück zu jenen Tagen, wo du
noch jung, voll Kraft und Schwung das Höchste konntest
wagen l Emlékezet csak kép, csak tükrözés ; a fakadó, halhatatlan forrás kell ; az tükrözni is tud, de nem tükrözés, hanem
a mélység friss, üde élete !
Dec. 10. Az öreg N. fölpanaszolta, hogy eltűntek a régi
plébánosok s a táblabírák; benne az utóbbiakból van még
egy példány. A plébánosokat illetőleg is igaz, hogy eltűntek
s eredeti alakok voltale Az anyaszentegyházba kevésbbé illettek bele, mint a dzsentri-világba.
Dec. 25. A gyermek Jézus összes édessége van a szívemben- karácsony l Igaz, az a barlang nem a mesék marcipános
háza ott az erdők mélyén, hanem kemény szirtű barlang s
bárdolatlan jászol, de ez a «me! de petra)) ((et !ac de saxo
durissimo)). Vágyom, vágyom az én karácsonyom, a másvilágban való születésem után l Jöjj, Úr Jézus. Az is kemény s
szenvedés lesz ; de jó lesz. Mai beszédemről egy parasztasszony azt mondta, hogy <<értelmesen beszélt». No, hál'
Istennek, hogy mikor tűz az ember lelke, akkor az értelmes
beszédét dícsérik !
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1921
Jan. 1. Laus Deo et dulicissimono mini Jesu l Kezdjük
azévet l -De azután van nagy újság l Vértesyék mondják,
hogy a somogyszéplaki pásztor, az ős-juhász meghalt. Nagybeteg volt s kérte urát, hogy engedje meg, hogy ha meghal,
temetésén az állatok elkísérjék. Makfalvay megengedte. Nos,
a koporsó után mentek az ökrök, tehenek, a juhnyáj s elkísérték a határig; ott megálltak, nagyot bőgtek s visszatértek.
Az ős-juhász lelke ment bizonyára a koporsó után s az vonzotta, azután visszaterelte őket. Ez nem természettudományos
világnézet, de facturnos világnézet .
•Jan. 21. Tizenöt év előtt volt installációm ... Santa Fé,
nem akarnám mind újra átszenvedni ... Hát jó, hogy nem
hallom a sok áldást s kritikát ősz fejemre, melyet rám olvasnak. Tudom, hogy szegény ördög vagyok, s az Isten kegyelmének kenyerén élek. Egy van bennem : túlságosan tisztelem
az embereket, a papokat. Nem atyáskodom, tisztelem tevékenységüket, jó véleménnyel vagyok róluk. Igaz, hogy 15 év
mulva sokat látok, amit régen nem láttam, amit feltételezni
nem mertem! Nekem igazán ((tisztelendő» a klérus, sőt nálam
nem az, hogy tisztelendő, hanem mélységesen tisztelt ! Nekem
a szentmise ünnep, mindennap zöldcsütörtök, Úrnap, Fétc
de Dieu ... Nem köznap, igazi ünnep, s akik azt bemutatják,
ünneplő emberek, férfiak, a misztériumok emberei. De kellene
őket erre rásegítenem, s ezt sokféleképen tec.zem ; de de, de -lelki életet injekciókkal élni nem lehet l

Jan. 26. Gejzir - ez a kép éledt föl bennem, s azt
gondoltam, hogy a szentmisébcn s utána a gratiarum actióban
minden nap lelkem egy evangéliumi gejzír, melyből kitör s
égre szökik az imádás, hódolat, á~dás, hálaadás, engesztelés
és kérés feszülő s feszültséget áttörő érzelme. Kassa körül
volt egy fürdő, s abban még Alfonz sógorom korában egy
gejzír ; nem tudták, mikor szökik a vize, - egyszer előbb,
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máskor utóbb. Úgy töltődik a lelkem is szeretettel s tisztelettel s közbenjáró jóindulattal; azután a sacramentum
energiái szivárognak s tódulnak belém ... s azután égre törnek. O be jó ez a fölséges, szakramentális alkata a kereszténységnek; ezek a titokzatos, reális kapcsolatok, ezek az öntudat
alatti folyások ; ezek a láthatatlan kiömlések s áramok,
gejzir, hegyek ... erő, feszülés, szökés, «fons aquae salientis» ...
hegyi folyamok, Rajnák Schaffhausennél, vágtató, jókedvű,
kacagó lélek - az is t A gejzir nem könnyek szökése, hanem
feszültséggel, vággyal, a mélységek nyomásával telitett tiszta
vizek égretörése t
Febr. 22. Hát a meaux-i sas, a nagy selyemkappás
Bossuet s az Isten szentjeinek kvietizmusában gyönyörködő
Fénelon s azok a nagyúri püspökök s apátok·- tudták-e
mindezek, hogy a néplélek mélységeiben mi örvénylik az
akkori Franciaországban? Tudták-e, mily elkeseredés fől ott,
mily gyűlölet s szenvedés töri a Gaulois-népet? Ah, Uram,
mikor az ott felhuggyant, ami erjedt s ami rothadó volt !
J\iikor a francia forradalomban a faubourgokból kiömlött a
párizsi utcákra s a Tuiileries-palota folyosóiba s termeibe
mind az a piszok ; mikor ott felv.onulást tartott a rongy, az
éhség, a prostitució, Théroigne Méricourt s a furiák hada, nem
a francia egyház asszisztenciája mellett történt-e az a fölvonulás? t Istenem, ki a rossznak oka? S mit tegyen a jó
hatalom, az evangélium, ha nem a népet emelni? De emelni
nem lehet, ha elaltatják, ha passzivitásba ringatják; hanem
föl kell rázn unk, - mondj uk, - föl kelllázi tanunk. Ily lázítás
folyik a szociáldemokráciában is. S különös, hogy ez a buta
s lélektelen szisztéma van megbízva a Gondviseléstől, hogy
a népet lázitsa az elnyomó plutokrácia ellen. Ez a világ
ördöge, ki a mai emberiséget fűti, mint amilyen ördög volt mert szintén buta s egyoldalú tévedés volt- a felvilágosodottság. Mily pofák, mily arcok, mily sötétségek, mily sorsok? t
Istenem, rettenetes ördögökre bíztad a hetes humaines
lázítását, - vadállati, bikai, vadkani ösztönösségre t Rettenetes bűbájjal dolgozó kigyókra s marásokra, melytől generációk lelke genyesedik. Ilyenkor érzem, hogy az evangélium
nem támadó. nem harros hatalom, hanem harcban s hékében
n magához tért emberiségnek fénysugár s örök forrás. Az
állatnak ki kellett magát tombolnia, hogy az evangéliumot,a lelke szavát, - az öntudat ligetében zenélő fuvalmakat
hallja. Igen, hirdetni kell azt, de világot lázítani vele nem
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kell, mert nem lehet. Hogy is lehet láz napsugártól s a pilisi
kolostori forrástól? Láz az infekciótól, a piszoktól, az élet
ellen harcoló alattomosságtól van. Isten veled, meaux-i sas ;
csak csattogj ! De hogyan nézesz le most p~lotádra és paról{ádra? !
J\lárc. 2. Van-e hitványabb dolog, mint a politikai üzem,
melybe belenéztem l Emberaprólék fortyogása ! Üres fejek
döngése, mikor egymásba ütköznek. Mint tartalom pedig?
pelyva, szemét, moslék, kóc és fűrészpor. Csupa hulladék !
Ezt mind kavarja. keveri, rágja és falja s okárlja a legbutábh
pártszenvedély. Fuj, fuj, fuj l Mi más a szellem kultúrája,
a lélek l az a tükör, mely a világot tükrözi ; az a forrás, melyből az ismerés titokzatos sugárzata árad l Titok, új világ,
azaz, hogy dehogy új, hanem a I<Világn, a lét l ... a mi mctafizikai érzésünk s az érzések által inspirált fogalmaink s fölfogásunk világa. Dante . . . Newton világa . . . Goethe világa l - A sok csip-csup filozófok, akik mint a kandúrok
összevissza gabalyították a gondolat száJait, azt a gombolyagot, mely a nagy lelkek motoláján, a nagy csillagkörök motoláján s azután a mély metafizikai megérzések tengelyein napsugárszálakban gombolyodott Je ... Ne beszéljetek sokat;
nem értitek, mi az atom, a tömeg, az erő, a mozgás ; hiszen
ezek mind, ahogy így állnak előttetek, szimbolumok, alakítások, titokzatosságok. A tömeg, az atom mint hordozó, az erő,
a mozgás mint benne s rajta érvényesülő, mint continuum
az öntudat szüleménye. Lélek gyúrta azokat, lélekpászta ez
mind l l <<Az erő az a mechanikában, ami az akarat a lélekvilágban s az Isten a világ-képbem (Spengler). S azért csak
a látó, érző, a világnak értelmet adó lélek s annak sugárzásai
a fők. Igen l «Al<>o eine intuitív geistige Vorstellungswelb>,
das ist der tiefe Sinn des Seelenlehens.» Az, hogy hogyan érzek
s nézek -- de természetesen összefoglalva s harmonikusan
győzve a világot. Feje-farka legyen, s mondjuk, objektív
legyen, és sugárzó az az én világom. - Tény, hogy aki egy
ideát ki akar mélyíteni, annak azt nem elég ismernie, hanem
éreznie kell ; magában éreznie s nemcsak magán kívül látnia.
Az idea akkor teremt, akkor ölt alakot, új alakot, amikor él.
1\láre. 5. Mily kegyelem ez a mindennapi reggeli csend,
ez a mise a kápolnában sekrestyések, locsogások nélkül!
Ego dilecto meo ct dilectus meus mihi l Azért bensőségesen
kell imádkoznom, repesnem, szárnyrlimai csattogtatnom,
nemesak magamért . . . sokakért ! ! !
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AUre. 9. Egyik szentem napja l Az Oltáriszentség több
mint a Commedia Divina, vagy Faust vagy Parzival. Azok
alkotások, ez élet ; azok képek, allegoriák, ez valóság. A mély
tisztelet, a lélek térdhajtása, a hit, remény s szeretet mély
meghajlása jár neki l Ez itt forrás, ott ének van ; ez itt valóság, ott szó és gondolat. Itt inni kell lelket, életet,üdvösséget,
ott beszélnek vízről, üdülésről, egészségrőt Itt van a szent
mélység s a nyitott mennyország l Abba beleereszkedünk az
élvezet omló érzelmi hullámain, - nyel minket, örvényez;
ebbe· fölnyilallunk szélvészek karikáin s kerekein l Minden
e szent titokért van ; ahogyan a dómok a főoltár végett
vannak, annak foglalatjai: úgy az egyház az Oltáriszentség
szent, művészi hurka l Szentek, fények, villámlások, színek,
tüzek, opálos-gyöngvös könnyek, ruhinos-véres korallok,
rubinok, drágakövek körítik. Minden érte és belőle, tehát
miatta. De a legszebb hódolat a szempillán rengő könny, s a
legszebb fény a . könnyben megtört s opálos, gyöngyházas
fényü tekintet. Léleksugár, rnely a bánat s meghatottság
könnyeit elváltoztatja gyémántos drágakövé l O Uram s
kenyerem, szívem megilletője, a legtitkosabb vágyak keltője
s édes elaltatója, hogyan szeresselek? l Szeretnem kell téged
az Oltáriszentség igézetének való leljes behódolásommal;
szeretnem kell téged az imádás alázatával ; szeretnem a nagy
misztérium lelkemre omló súlyának megérzésével, s azzal,
hogy nem szeretlek, azzal a sajnálattal, hogy nem értettelek,
azzal a fájdalommal s azzal a nagy adósság elvállalásával,
hogy a szegény világ úgy kutyagol el melletted, örvénylő
remeke az Istennek, mint egy pudli vagy egy foxi gót dómjaid
mellett. Amo te, - sero te amavi, utinam quia sero, tandem
serio semel l
.Máre. H. Krisztus szenvedése iránt mély részvéttel
vagyok s megilletődöm a finomságoktól - a passziflóra illatától. Édes fájdalommal kell mindig szívemre vennem, hogy
az a szenvedő Úr Jézus nem haragszik, hogy nem kesereg
s nem keseredik ; ő - szereti a megváltó kínt, gyötrelmet
s gyalázatot. A ((megváltót»- ezen van a hangsúly; ez adja
a fényt s a színeket ; ő ezt virágpompában, ((mennyei rózsa»
szirmai közt látta. ((Faciem meam non averti a conspuentibus ...
Dominus Deus auxiliator meus et ideo non sum confusus».
Itt nincs confusio. A gyalázat nagy, de az Isten dicsősége,
mely ebből kivillan, mindent elhomályosít. Mindaz, ami itt
végbemegy, az Isten dicsőségét szomjazó lélek szenvedélyévé
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lesz; szürcsöli -

epedő

ajkkal ...

égő

arccal ... lázas szem-

me! . . . Ah, s az a nagy elhagyatottság . . . maga van, de

beláthatlan sokadalomért : Vidi turbarn magnam de omnibus
gentibus . . . Az a csütörtöki éj mily szent éj ; lelkek tüzei
égnek benne. Akárcsak karácsonyi éj volna ; de más ragyogó
fényességben. S rettenetes a szitok s az átok ; de mily suttogásokat, epedéseket váltott ki végig a szent kereszténység
századaiban. S így bármit nézzek, a sötétség mögött a világosságot, a meggyalázott facies mögött a megdicsőült Urat
kell néznem.
S ha a compassiót veszem a passzió nyomában, ah, mily
tiszta, lágy, meleg lelkiség jár ott. Az első a Szent Szűz, a
pieta. Mihelyt hallotta éjjel, hogy szcnt fiát elfogták, szomorú
lett lelke, s - prolixius oravit. Lelke, vére könnyeiben szivárgott, cseppekben pergett. Itt van a compassio viasza ; a
hegyek, a keménységek, a szívek utána viasszá lesznek.
S mikor.hallott az ostoroztatásról sa töviskoronáztatásról, --·
hát az ö lelke lett tele ostorsuhogástól, s szívébe szúrtak
tövisek. Igy kell nekünk éreznünk ! Ah, büneink a tövisek ;
azok minket szúrnak . . . compunctio . . . confixio l S ah, a
töviskoronázásnál az az aktus, hogy nem dobta el az Úr a
nádvesszöt, az ö jogarát ; hanem hogy fogta gyalázatát ;
mily örvény ez l Örvénye az édes alázatnak. Hát ahol fölszedi ruháját az ostoroztatás után ! Hogy lehet ott hozzá
kúszni s i:!lládni szent sebeit s segíteni neki mint egy nagy
betegnek!
Ápr. 14. Facér vagyok, nincs nemzetgyűlés, felborult a
helyzet ; a hangyaboly sürög, a vezérhangyik izzadnak
mérget. Tisztára komédia ; s ez az a híres demokrácia. Látni
ott is, az embernek van verekedési ingere ; vagy a kocsmában
adja ki, vagy pl. a nemzetgyűlésen. Kellett nekem ez a panoráma, hogy a homo sapiens-nek insipiens betéteit megismerjem.
Nagyon kevés a bölcseség a világban s az igazi értelmesség ;
még kPvPsebb az erény s az eszményi magaslaton való állá!' ...

Máj. 18. Tele van a lelkem a májusi napsütéses hársfák
árnyaival, az élet mélysé5einek megérzéseiveL Sokat
nem írhatok. Jártam hegyen-völgyön, bérmáltam ; imádtam.
megnéztem Krisztust tabernákulumaiban- ah, ahol jó papi
kézre van bízva, ott énekelnek az angyalok l Legyen úgy,-tedd ezt, édes Jézus l Jesu, dulcis memoria, édes emlékezés ...
Emberi sajátság az emlékezés, a hálás szívvirág, sed super
fénylő
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mel et omnia ejus dulcis praesentia: ah, de mi az ő jelenléte?
super mel et omnia! Hisz ez a coelum, ez a paradisus terrestris.
Ezt át kell élni, ezt érzelmünkké változtatni. Gustate et videte.
Ah, Uram, ha tudnád, hogy mit akarnék, de nem bírok: ezt
a mézédes megtapasztalást a szívekbe csepegtetni l Ahhoz
alázatos hit, tiszta szív s hódolatos, imádó áhitat kell. A rét,
mielőtt kaszálják, a hársfák, mikor vi~ágoznak, tele vannak
vele l Es geht der liebe Gott durch den Wald l Mennyire
az én érzésem : melior est dies una in atriis tuis l Praesentia ...
néma, simogató praesentia. Nem kell neki semmit sem mondania; hisz a mondást elvégzi az anyaszentegyház; nem kell
neki külön járnia, fáradnia Sichem kútja, a nyolc boldogság
hegye körül ; példát adott, élt, csak itt legyen s csókolja
belénk szeretetét. Dulcis praesentia -,- a mi őrünk, a mi biztonságunk a bizonytalanság tétovázó, tremoiázó akcentusai
nélkül ; ami kiolthatatlan szomjunk s kiapadhatatlan kútunk;
a mi csendes, befátyolozott öröklétünk.
Tegnapelőtt Lovasberényben voltam a <<szent» hárs alatt,
elfogódottan, mélyen megindulva 300 éves élet átérzésétőL
Mily szent jelenléte a századoknak l Elmultak, de itt megálltak, - a fában vannak. Ez szent, mint egy régi gót dóm...
az idők jelenléte l Igy van jelen a Krisztus: dulcis et venerabilis, saecularis praesentia. A gyökér a Sion-hegyén, azóta
kinőtt s elágazott s ágaival elborítja a földet; egy misztikus
erdő, zúg az imádás, a hála zsoltára ... Lauda Sion ... gerlicék
búgnak . . . s hivő s hitetlen fölött a titokzatos hárs : a
Krisztus-jelenlét. Nem tűzoszlop, nem, hanem életoszlop,
szépségoszlop; illat, mámor, szeretet-oszlop. Nem is oszlop,
hanem elem, levegő, köz, miliő l Az én édes, édes hársarn !
Mikép fest most nekem ez a Lovasberény,- mióta a Krisztust
látom a hársban s az Oltáriszentség ágas-vállas, törzsökös,
egész erdőt kiadó, misztikus fáját. Sub umbra illius, quem
desideraveram, sedi . . . Bár volna sok ilyen hárs szerte az
országban; jobbak lennénk, - látnánk, - szívünkbe markoina a titokzatos lét, a dulcis praesentia J
Máj. 18. M. P. meggyónt s megáldozott a férfiak élén
Velencén, könnyezve ... Ah, a mi kedves magisztereink s pátereink, kik porladoznak Kalocsán, sokaknak világítanak. Világító férfiai{. Sokszor nem látszik a nyomuk, a munkájuk eredménye, de a tiszta, feddhetetlen élet s buzgóság beleszövődött
a lelkekbe, s aztán 40-50 év mulva mint a meghatottság s
bánat könnye rezeg a szemben. Quorum memoria in beneeHetione est.
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Máj. 28. Pardon, ezt elfelejtettem. A 75 éves Apponyi
Albert grófot ünnepeltük Én prédikáltam a bazilikában az
Isten jótéteményeiről, melyeket adott, s a hivatásról, melyet
kapott: ministerium urbis, ministerium pacis. Tiszteletreméltó «great old man ln Én szívből tisztelem ; bár politikai
s liberális szerzpéért nem lelkesülök.
Jún. 26. Bérmálások ! Hatvanhárom falvat bejártam;
port nyeltem, beszéltem, áldottam ! Sok jó benyomást vettem!
Gyönyörű dolgaink vannak : szószékek, oltárok, szöbrok
barokk-stílben, pl. Üröm, Aba, Sárkereszt úr. Sokszép régi könyvünk, melyet össze kell szednünk. Jó papok ... akad szegény
és ügyetlen l Misereor super elerum et amo, diligo illum
et consulo illi, sicut potero l
Júl. 5. Ma volt ordináció, avatás, sok szép gondolat,
nagy eszme ... De ah, mi lesz ebből valóvá? Napnak, ragyogónak kellene lennie minden papnak ; napkeletneR kellene
lennie életének ; s mivé esteledik s mily gyorsan esteledik
némelyiknél l Nap, napsugár - pap, papi élet l Az Eceli.
(43, 2) mondja a napról : Vas admirabile, opus Excelsi ...
sa 18. zs. hogy zengi az örvendező, újjongó napnak, a boldog
jegyesnek, az erős gigásznak dícséretét. Uram l napokat adj,
sugárzó papokat, ne éjjeleket, hitet valútókat l
Aug. 17. Ma úgy tartottam meg a gratiarum actio-t
sicut in diebus juventutis ; hálát adva mindenkivel, ki Fehérváron áldozik s misézik: hogy a város thuribulum legyen
legalább néhány izzó s tömjént olvasztó .parázzsal!
Lékán voltam Vasrnegyében; gyönyörű a hegy s a vár
fölötte s a kanyargó Gyöngyös a réten, mely mint smaragdzöld szőnyeg van a várat hordozó hegy lábai alá teritve. No
meg palahegység, palák fémszíneikkel s ragyogásaikkal s gazdag vizerezetükkel l A vár hajdanában a templáriusoké volt
s itt a végtelen erdőkben is élt az öntudat, hogy ez a nyugati
szent kereszténység kardot is hord, sok lovag és hős és grálvitéz kész szolgálatára. Templárius lovagok, kik e tornyokból
végignéztetek réten, Gyöngyösön, erdőkön, a ti örök szempillantástok villan elém a vártornyok sötét ablakaiból ; a ti
szellemetek jár itt, itt a palákon köszörülitek kardotokat.
Hallom, hallom; lovaitok itt lent legelnek s elfojtva nyeritenek s az erdő is elfojtja lélekzetét ; egy nagy szent mult
áhitata suilog végig rajtuk.
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Aug. 20. István király napja l Prédikáltam. - A mi
problémánk : vagy kereszténység, vagy bolsevizmus. A bolsevizmus a koltúra halála, a nyugat halál-maszkja - már
készül ; tagadás, antikrisztus, hitetlenség s mindennek letörése, ami fölül-építmény; természet, piszok, ösztön, bocskor...
Tudom, hogy nagy revanche is azon koltúra ellen, mely járom
és vérbaj és farizeizmus s útálat. Ovtam a zsidóságtól ; megesz
titeket.- Azután hozzám jöttami K. H.-nénk s azt mondta
nekem: {(Úgy szégyeltem magam, mikor a prédikációt hallgattam, hogy ne pártoljuk a zsidót. Pedig én is pártolom ;
férjem beteg, fiam beteg, s S. drt hívatom; az eljön l OK-ért.
más 50-70 K-t kér.))
Szept. 8. Először is mi mosolygunk a mi kedves Kisasszonykánkra, úgy ahogy ő mosolyog anyai boldogsággal
a nürnb;3rgi Szent Lőrinc-templom egyik szobrán az édes kis
Jézusra, kit karján tart. Kicsit úgy távolabb tartja magától,
hogy lássa az egész édes, megváltó cseppséget. Hát az anyaszentegyház a karjára vesú s bemutatja nekünk a Szent
Szűzecskét. Mi van abba a képbe, melyet lelkünkben hordunk,
minden beleszöve ... mi mindenl? Bűnösség és bocsátás, kárhozat és megváltás, nyomorgás s üdvösség, alacsonyság s felmagasztaltatás. Az mind ott játszik s szikrázik l Megszületett
a legtisztább szűzesség s a misztikus anyaság. Az, ami {<ewigweiblich)), az a szívbeli, kedélybeli melegség, a finom érzés,
mely mint lelki tisztaság s mint kellem és báj ömlik el, melyet
ő hozott : hajnala és napkelete a szépségnek. Ah, Szent Szű
zem, téged alakítlak, talán szintén sok rajzhibával, a naturaIizmus rajzhibáival, de az áhitatom tiszta s gyermekded.
Szept. 9. lstennel nem lehet disputálni ; a kegyelmet
vagy el lehet fogadni s akkor térdenállva ; vagy elmegy fölöttünk mint a felhő a sivatag fölött l Mindent Isten tesz, Isten
ad, - mindenbe kész bele keveredni, - mindent mozgat. A természet rendjében a concursus physicus-szal, a kegyelem rendjében a praemotio-val. Egyre inkább thomista leszek l Csak
azt nem volna szabad mondani, hogy praemotio physica, mert
ez a jelző technikai, mechauikai ; hanem azt kellene mondani,
hogy praemotio divina, transcendentalis, mystica l Ezt értik,
mikor mondják, hogy Isten mozgat mindent a dolgoknak megfelelően, tehát a szabadságnak is megfelelően. A kereszténység a meggyőződés, hogy van szabadság ; de hogy a
kegyelem, vagyis az isteni, könyörülő szeretet mint erő s befo202

lyás kezd is, folytat is, koronáz is, s hogy nélküle a természet
célvesztett, értelmetlen lét, tehát pokol! Van világ. Isten
teremtette; de a célkitűzésben s a célelérésben teljesen lefoglalta azt, - fölszívta. é5 mozgatja, ő a lelke, a melege. A fölvilágosult lélek magatartása tehát a térdenállás : kitárt karokkal, epedő ajkkal fogadni az áramló istenséget 1 Ezt inkább
kedéllyel, az animával, a művészeti inspirációk lelkével kell
elgondolni is. A tiszta száraz intellektus nem fogja meg.
A nagy, misztikus valósággal kell érintkezni, azt megélni,
«erleben».
Akinek nincs kedélye, aki racionalista, az e részben
szegény ördög. Hiányzik egy belső érzéke: a mysticum. Azt
gondolja, hogy mindent ért 1 Ez a fölvilágosultság nagy lelki
mancó-ja, nagy hiánya. S ezzel szemben a művészet a barokk
stílben csapongott, vagyis az áhitat nem mélyült el, hanem
külterjes pompában akart érvényt szerezni a meg nem értett
s megtagadott bensőségnek A középkor Szent Lőrinc gót
templomát vakolatlan kövekből <emelte) ; a barokk a prágai
templomokat a kiabáló, a bravúros, az arany s ezüst fényben hőstenort éneklő, a magamagán átcsapó hullám fecskendezését produkálta. A lelkek mentek, eltávoztak, nem volt
érzékük s figyelmük; nohát nesze, fogjuk meg őket, csináljunk oly zenebonát, hogy mégis csak megálljanak s elbámészkodjanak. Hát ezt elérték; a tömeg bámul s megérti azt,
hogy itt van valami, amiért mások mindent adnak, pénzt,
erőt, hatalmat; de a bámulatból áhitat nem lesz. A lélek nem
a silentium-ban, nem a magányban, nem csendben s csendes
~rdőben van, hanem a hatalom, a gazdagság, a bravúroskodás lármájában. Én is bámulom a barokk s rokokós fényt,
<ie alázato!;. tehát Istent me!lérző kereszténnvé a csen<ihen,
hogy itt van yalami, amiért mások mindent adnak, pénzt,
erőt, hatalmat ; de a bámulatból áhitat nem lesz. A lélek nem
a silentium-ban, nem a magányban, nem csendben s csendes
erdőben van, hanem a hatalom, a gazdagság, a bravúroskodás lármájában. Én is bámulom a barokk s rokokós fényt,
dc alázatos, tehát Istent megérző kereszténnyé a csendben,
az erdőben, a gót müvészetben leszek. S aztán mit mond
Adam Kraft Sacramenthaus-a Nürnbergbm? Hah, ez a
folyton szökellő gejzirje az áhitatnak; ez a «.Jesu dulcis
memoria» kőben kottázott éneke. A dóm a <cLauda Sionn; a
Sacramenthaus a (Jesu dulcis memorian. A ccJesu dulcis»
most nincs benne, de a <cmemorian ott bong a protestáns ah, dehogy protestáns - az örökké katholikus miliőben l
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Szeretni, alázattal hinni . . . bízni l Szept. l-én gyóntam
Würzburgban l Most már üdvösségemet teljesen Istentől
várom, miután a természetet - jót, rosszat - Istenben
elegyenlítettem, elsimítottam. Deus est omnia in omnibus !
Deo gratias !
Szept. 24. A providenciára való buq;dításban s az imára
mint kérésre való unszolásban adta ki Krisztus a legmelegebb
szónoki hevét. Petite . . . quaerite . . . pulsate ... Tegyétek,
próbáljátok ... Oly hévvel tegyük, mint amily hevet belöle
kiérzünk l Nagy bensőség l De bizonyára, ez a legkrisztusibb,
mondjuk legbibliásabb föladat, hogy a lelket ilyenné tegyük.
Ezáltal más, mert felsőbb szellem ömlik el rajta. Bármint
forgatom : az ily lelkület nem természetes, nem emberi, hanem istengyermeki. S az ilyen lelkületben kitartani s azt a
természetes nagy törvényszerűségben s technikában érvényre
juttatni, a Jegbibliásabb fénynek s jellegnek kigyujtása lesz.
Itt a theológia hiába okoskodik. Neki csak azt kell megállapítania, hogy mi a re-creator, a Krisztusnak irányzata s
stílusa; mással nem kell törődnie. A többi magától adódik,
pl. az, hogy ez az irányzat új teremtés s új művészet, de nem
természet, hogy ez irányzat új erőkifejtés és munkateljesítés,
új tett, új világ ; tehát hogy ezt ki kell vívni, ezt reá kell erő
szakolni az ösztönös életre. Erre egy pompás példa : H.-nénak
van ~gy lupus-os cselédje, orra nincs. Egyszer H.-né zúgolódásra fogta s kiszaladt a száján : «Jaj, hogy az Isten ilyet megenged?» s akkor a cselédke: «Tens asszonyka, ilyet ne mondjon ; én ezt öt év óta- azóta szenved ebben- sohasem gon-:
doltamn. Nagyszerű tény l Siessünk ez úton. Tegnap olvastam Szent Chantal életrajzában idevágó világlegyőzést.
Szept. 28. Elmentem Zircre és Bakonybélbe. - A zirci
templom gyönyörű barokkstíl ; lelkem elolvadt a fények sziporkázásától s a főoltár fölött - pajzsot s zászlót tartva
kezeiben - elrepülő Mihály arkangyal fölségétől. Mily faragványok s mily finom s diszkrét stukko-dísz. Egy gyönyörű
Magdolna a mellékoltáron jobbra Maulpertschtől, oratórium,
és kredenc remek faragványok. Nekem ilyen templom a
keresztény kegyelmi erők s tények hatalmas revelációja.
Pondus-ok, állítások, teremtések, győzelmes belépések s kiindulások. Mit látok itt is Szent Mihály alakjában? A nagy
szellemi harcok frontjait, új erők, új erősségek s hatalmasságok fölvonulását, új lelki erők fölvillanását s elszánt előre204

robogását, s amellett azt a tendenciát föl az égbe, a nemes,
isteni érvényesülésbe. Szemben azzal a leszakadt egek s az
egeket magukkal ragadó szellemek; ezek a boldogtalan tüzek,
infelices ignes! A dekadencia, mely a poldok mélyeit kivájja
s a boldogság hegyeit, mint leszakadó súlyokat s poklokat
vájó görgetegeket használja. Jaj, ha a fölség alávalósággá s a
boldogság pokollá válik. Jaj annak, ki Istent megunt, hogy
aztán magát tépje. E nagy kontraszt, ez ütközés, ez égiháború
a maga villanásaival s pokolörvényeivel nemcsak preJudiurna
a szellemek csatáinak a földön, hanem összefoglalása minden összecsapásnak s harcnak s viadalnak, mely a világtörténelemben lefolytatódik. E sorokban küzdünk mi is ! Mi is
fölnézünk a bajnokok elsejére, Szent Mihályra !
Okt. 20. Ma egy hete jártam a Gerecsén. Nyergesújfalutól indultunk el M.-el. Oly jól esett megülni az újjászületés
évfordulóját. A plébániatemplom Szent Mihály tiszteletére
van szentelve; az oltárképen ott öli meg a sárkányt. Én is a
Szent Mihály kápolnájában kereszteltettem. Alig hogy a
gratiarum actióhoz letérdelek, a szentmisc után, hallok a
sekrestyéből gyermeksirást ; no mondom - ez ugyancsak
stílszerű a 63 év előtti keresztségem jubileumára ! De csak
avatás vG:t. Azután rém porban kocsin Bajóton át Pusztamaróthig s onnan gyalog föl. Magam mentem a Nagygerecsére;
M. lent maradt ; magam az intézőveL Ah, hogyan mentem ;
mily jubilus-szal, az aranyos napsugárban ! s fönt aranykupolák fogadtak, az őszi aranysárga lombkupolái hatalmas
bükktörzseknek. Mentem, megálltam a szent csendben, s
énekelt a lelkem. Visszatérve l\'1.-hez, ettünk, s kedves unokanővére, egy romlatlan leány «Madchen von Blut und Milchn
szedte e kis ibolyacsokrot (a naplóban mellékelve) ; nem is
tudta, hogy kit s mily alkalomból köszönt : nem a püspököt,
hanem a 63 éves Isten-gyermeket. Hol lesznek aranyos kupoláim s virágcsokraim, néhány év mulva? Evviva !
Okt. 25. Elesett, hallom, 60 ember Budaörsnél IV. Károlyért. A király a szabao ég alatt tartott Isten-tiszteletet, nem
tudom, Győrött vagy hol, a síneken térdelve áldozott. Inkább
otthon maradt volna kápolnájában. - Hát ezt a 60-at ki
sirassa? ki készítette elő a halálra? Ki felelős értük? Másrészt meg, ha beszélsz velük, csupa érzéketlenség s bárgyúság
mered rád arcukról, ha nem az embertelenség. Mit kell itt
a papoknak tenniök, dolgozniok, fáradniok, imádkozniok, míg
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ez a turáni keménység a Szeutiélek kegyelmét befogadja! Én
nem tudom, de úgy látszik, hogy ami a vaflást illeti, a török
vér érvényesül e keverékben, amit magyarnak hívnak.
Okt. 26. ccWas mag er wohl damit gewollt haben?)) kérdezte Förster tanár az Oltáriszentségről. A feleletet megadja
az egyház : az aktuális szeretet, az intim egyesülés, a legédesebb vigasz s kölcsönös odaadás, az egybeolvadás s egymásért odaáldozás: az az Oltáriszentség hatása, tehát célja.
Csodálni kell s nem szabad megszokni, hogy mit talált föl, mily
utat, mily titkosat, hogy megközelítsen; csodálni kell az álruhát, a leplet, a l;>okrot, mellyel takarta azt, amit adni akart, csakhogy adhassa ...
Okt. 27. Az édes Jézusnak az Oltáriszentségben mily
fölséges, megdöbbentő, elr~gadó az emberisége l Ahogy itt
találkozunk vele, e szent kútnál, akár a Gaja völgyében,
a csendet, a megilletődést véve. Ha a nagy titokzatos ismeretlennek s mégis lelkünkhöz legközelebb állónak a szemébe
nézek - Istenem, mily szemek : ((vulnerasti cor meum in
uno oculorum tuorum. Mily ajkak, mily homlok és arcok ...
e lelki sugárzások fehér-piros síkjai, tükrei. S mily csodákat
tesz, hogy itt legyen? ! a színek alatt lélekszerűen l Ah l No és a politika l Azoknak fől a fejük l Sokkal többre
becsülöm a krumplikapálást, mint ezt a szószátyár, ideges s
ösztönös kapkodást, amit politikának hívnak l Majd ez,
majd az a nagyság jelenik meg- kövérbetűkkel kinyomtatva
az újság lapjain ! Igazán, Uram, látod szívemet; imádkozom
az emberekért, de a mesterségüket utálom. Mi ez a csúnya
világ: hepciáskodó politikus kakasok kis udvara az én kápolnámmal szemben, hová a nap úgy süt be, hogy a domború
üvegkarikákon mindmegannyi tűzaranyos liliomot kanyarít,
hol zöldes, fehérzöldes, tengerzöldes fények s színes homályok
járnak, hol a levegő tele van illattal, s a falak úgy festenek,
mintha Iiliomos erdőt varázsolnának ide l Ah, az én kápolnám.
E. ezt értette s oly finom megérzéssel megfestette l ...
Okt. 29. Was mag er wohl damit gewollt haben? Kérdezte Förster az Oltáriszentségről. A felelet világos : szeretett
s itt akart maradni, nem akart elmenni. ((Er setzt sich, überwaltigt von der Liebe, seiber an seine eigene Stelle)) - ez
remek kifejezés. El kell mennie ; kit tegyen a maga helyébe?
önmagát tette. Ez az egyik ; s mivel a szeretet egyesülni
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akar, igy tette s adta magát. Ah, ez a szeretet szentsége!
Ma reggel esett l Mennyi esőcsepp . . . mennyi dicséret !
. Minden csepp indulatosan lejön s édesen ömlik el ; minden
csepp egy kis nyelv- dicséri az Urat, ki fölemeltes szárnyra
kapta s most mint áldást küldi le! Mily immenz, végtelen
dícséret l Minden csepp suhogása egy édes hárfahúr megrezdülése ; minden cseppnek erdők lombján koppanása millió
dobok ünnepi pergése. Ah, hogyan örülök s tapsolok, hogy
ez így van, e töméntelen húrnak, dobnak, csengésnek a
piszok-világban l - A királyt Tihanyba vitték s az ország
rángatózik; indulatok járják, - szomorú motívumok, a
magyar királyságot siraló búgások! S az a korona? Mintha
koponya, üres karika volna, s rúgják vagy gyerekek játszadoznak vele l Tisztelet, emberek, tisztelet; legyetek.a hagyományok színvonalán ; ne csússzatok le, mikor a korona ügyét
s klenódiumát tárgyaljátok, öltözzetek föl ünnepi ruhába,
a nemzeti bánat gyászába, a nagy fájdalmak komolyságába.
Hiszen az enyészet angyalának szárnysuhogását hallom e
nemzetgyűlés termében. Csonka ország, fogoly király, s még
csonkaságunkban is mi rákényszerítve, hogy alkotmányunkkal
ellenkezzünk l
NO\·. 22. Mit hallani szózatot, biztatót, édeset az OltáriAh, mily tüzes, csóvás, sziporkás szavak: Venite,
comedite panem meum et bibite vinum, quod miscui vobis.
Relinquite infantiam et vivite et ambula te per vias prudentiae
~Prov 9, 5. 6) Igazán mintha pőrölyöznék a lelket : hagyJatok föl a gyerekeskedéssel, azzal, ami játék, ami bárgyúság,
és éljetek és meneteljetek l Éljetek, ne tengődjetek ; és menjetek, ne őgyelegjetek, ne ténferegjetek l Mintha pálmák
ágaiból hallatszanának e szavak, s azok a száltörzsek, azok a
lengő, ível1 levelek kommentálnák S ismét : Omnes siticmtes
venite ad aquas . . Audite auctientes me et cornedile bonum
(Izai 55, l. 2) Képzeld el a gesztust : sitientes - az élet
vágyával; venite- jönnek, s a vizek felett hallgatóznak; isznak s eszmélnek . . . nézik a smaragd, az azúr folyásokat.
Audite auctientes - akik figyelmesen, feszülten hallgatnak
s mohón s szomjasan isznak. Feszült s szomjazó lelkek l
szentségről?

NoL 25. Ah, milyen mélység a szentjánosi szó: «Aki
eszi az én testemet ... az bennem marad s én őbenne». Marad ... Két vendég, én és ő, én nála, ő nálam. Két otthon :
az enyém s az övé; s az övé enyém, s az enyém övé, s mindezek
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fölött az, hogy marad . . . marad. Maradni akar; úgy rendezkedik el. De jó, be jó és édes vendégmaradó szándék; nem
is ·vendég már. Akárcsak azt mondaná : aki eszi az én testemet . . . abból én leszek . . . azaz ő én lesz l
Nov. 26. Dávid király bizonnyal «fura szentn volt
keresztény felfogás szerint ; de aranyos lelke volt s meleg
szíve, azt a nem szent és pasás keretboi is kiérezzük. Pl. a
tánc «teljes erőböh az Úr szekrénye előtt, azután Mikolnak
adott válasza, hogy <<alábbvaló lesz még inkább mint voltn és
«alázatos lesz az Ur előttn, mely bepillantást enged vallásos
s áhitatos lelkületébe. Mikor lélekről ítélünk, azt úgy kell
kiemelnünk a történeti miliőből mint a drágaköveket a
befoglaló sziklákból.
Dec. 6. A karlsbadi forró vízsugár szökell föl szemeim
annak zenéje s csengése zúg fülemben; a mélység lökő
ereje ugratja s fölküldi benne hevét s gyógyító erejét. Ah, ezek
a szökő, forró, zengő vizek 1 S az a sugár, s az a tiszta cseppekké, gyöngyökké szétválás ott fönt, mikor a sugár gyöngybokrétává válik, s mikor a legfelsőbb visszahajlik s hátraesik.
Ennél a sugámái érzem át a föld eroszát, azt az áramló, feltörő erőt; a katlanok, a föld gőzkazánjainak lüktetését, a
vulkánok hevét, a megolvadt bazaltsziklák feszülését. Hogy
tudnék e forrásnál imádkozni, eszmélni s elmélkedni ...
hevülni, forrni s szökni. Ah szent vizek, misztikus vizek,
mélység heve, gyönggyé vált melege l Imádlak nagy Istenség l S ilyen forrás, heves szökés, vulkáni izzás, mélység,
feszítő energia az Oltárü:zentség ... Úgy nézem szökését a
csillagok közé s hevét, mely olvaszt köveket s világot, szirteket, keménységeket . . . hideg lelkeket. Ah, miért nincs a
tabernákulum a karlsbad! csarnokban, hol nem lámpa égne,
hanem az áldott forrás szökne - szimboluma a szeretet meleg
mélységeinek s a magasságokba törő boldogítási vágynak.
Vagy a Brandner-Tal sasfészke előtt kellene állania egy magas
tabernákulumna.k, a völgyből kiemelkedve ; s ott se égne
lámra, hanem a hívek a sasfészekből kiemelkedő, szárny:ít
feszítő sast látnák s szívük repesne s szállna ... et volaho et
requiescam l Édes Jézus, adj hitet l - Igen, adsz; a te adományod az, de meg kell fognunk ; a levegő is Isten adománya,
de lélegeznünk kell; a kenyér is, de rágnunk kell; a fény is, de
a szemünket nyitnunk kell! Igen ... Deo gratias l
előtt,
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Dec. 18. Sokszor úgy tetszik, mintha alig volna fogalmunk a kereszténységről. Néha a vallásos megérzésnek hulláma vetődik át rajtam s elborít, s akkor megérzem én is
jobban a keresztény lélek mélységeit. Mi az a fenékhullám,
ha harminc méter magas is, a tenger mélységeihez l Ezek az
Úr Jézus lelke; a hullámok pedig a kegyelmek, melyek lelkéből kiindulnak s minket elborítanak. Igaz az, hogy a szenteknek volt egy titkuk, melynél fogva tudtak szívből alázatosak
s buzgók s önzetlenek s tiszták lenni, s az az Úr Jézus Krisztus.
Aki belemélyedt s érzéseit megtanulta, az tudott erényes
motívumokat s nagy erkölcsi erőket magában megtapasztalni.
Ilyen pl. Betlehem s a kisdedben megnyilatkozó alázat, az az
örvény, igénytelenség, szegénység, hová az Istenség szállt ;
az a kioltása minden csillagnak s fénycsillámnak, mely a nagyságot elárulta volna, az a radikális exinanitio, humiliatio,
hová a Logos került. A «forma servin, a ccforma parvulin- mily
szédítő mélységek, mily hegyvidék ! Ah, ehhez kell szoktatni
a mi megvakított szemeinket ; nézni kell s mérni kell a leereszkedés e mélységeit. Félre szavak, elkoptatott, zsurnaliszta
szemét ; félre értelmetlen fogalmi pozdorja !
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1922
Jan. 16. Ma megint írok; írhatok is, mikor félsötétben
visszajövök az én Iiliomos erdőcskémből, e rózsaligetemből,
ahol az Úrral tárgyalok. Eltárgyaltam azt is, hogy nekem
kell az első actorátornak lennem ; hogy ki kell nyujtózkodnom ·
lélekben az egész diecézis fölé ; rá kell omolnom. A lélek azt
bírja, az ki tud nyujtózkodni Dobogókőtől egész Baracsig l
S azután, ahol ez a kifeszített lélek éri az Oltáriszentséget,
ott sebe támad, rózsa nő ki belőle, kiszökik az érzelmek égbeszökő gejzírje, s imlid s örvend és lej t és énekel, és <etota
deficit». Kiadja a lelkét.
Máre. 9. Imádkozni, a lelkemet kiárasztani, tüzes vágyak
bepermctezni - ezt szeretném a világgal. S azért
mikor harangoznak, s a harang lüktetése kilöki magából a
hullámokat, a hanghullámokat, oly szeretettel gondolok arra,
hogy azok végiglejtenek a városon, behatolnak zárt ajtón és
ablakon s kiöblögetnek falat, bútort. Bevetödnek zsidóhoz,
pogányhoz, s locsognak s locsolnak ; s akkor eszembe jutott,
hogy beléjük kavarom a narduszt, az arómát, a parfümöt beléjük kavarom s keverern a lelkemet, a hitet, a szeretetet, a
Krisztus iránti szimpathiát, a kompassziót s azokkal az imádságos hullámokkal, azokkal az illatos vizekkel hintem s öblítern végig a világot. Oly hullámok ezek, melyek nem ütköznek
falba, s fába, hanem csak lelkeken s szíveken lesz hangos
loccsanásuk. Érzésekké válnak. Deus meus, ad te de luce
vigilo - ad te sono, vocifero cum omnibus campanis Ecclesiae ! Mily kedves volt nekem, mikor a januári sötét estén a
vonat megállt Borsosberinkén, s hallottam a sötétből felém
csengeni az esti harangszót. Igy is s mindenképen imádkozunk. Akkor a campana nem «aes so11ansn.
esőjével

M:íre. 25. Ma végre megértettem valamit, amit eddig
észre nem vettem amúgy igazában. Megértettem, hogy miért
szeretem annyira a vadrózsát, azt az elegáns, szépnövésű,
lengő derekú csipkerózsát. Hát ebbe szállt Mória hegyén a
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szent tűz ; ez előtt térdelt Mózes, ez hajlongolt s rengett a tűz
fuvalmában a ((szent földön)), in terra sancta l Az örökké szép
csipkerózsa. Nos és aztán: itt a szimbolizált valaki: a vadrózsás Sziíz Mária. Az Annunciata-már benne ég a tűz, s el
nem égeti l Megmaradt érintetlenül, megmaradt szent, szabad,
független földnek, szűznek. - Sokakra szállt az Isten ereje,
sokakat hevített, s kitört lelkük gondolataiban s alkotásaiban
világtörténelmi magaslatokra. De senki sem kapta Istent úgy,
mint a Szent Szűz; s ezért ő lett nem művésze, hanem remekműve Istennek. - S azután a nő lett az ; férfi nem lehetett ;
tabernakuluma, osztenzóriuma a Szent Szűz Isten-anya! Őt,
Krisztust, nem férfitól kapta, hanem Istentől ; a nő kapta, s
így legszebb lett. Ez az erosz vitte őt a csillagok közé. Istené
lett ő is, s az ő egyesülése szebb mint minden ének. Az Énekek
éneke a férfi s nő szerelmét s egyesülését énekli, s abban látja
szimbolumát a lélek Istennel való egyesülésének; de mily
ének énekelje a Szent Szűz egyesülését? Ah, az már nem sziml::)olum, az páratlan s egyetlen valóság. Március 25-e, ez az Isten
éje, ez a Szent Szűz éje. Afferuntur regi virgines - ime a háremi kép ; ez is szimbolum ! De itt több van : affertur regi
virgo - unica l
Ápr. 12 Ma tíz éve elsüllyedt a Titanic l Nagyszerű szenláldozással zártuk le a lelkigyakorlatokat. Mondhatom, még
emelkedőben vagyunk. Ez az egyetemi templom valami tradicionális szellem szentélye lett nekünk, s a vashollók kint a
rácsun kínálgatják évek óta a próféták és szentek kenyerét.
Ápr. 18. Jellemző esetet hallottam tegnap az ifjúsági ösztönös pszichére nézve. Itt egy szerencsétlen, kosztot adó özvegy elcsábított egy VIII. osztályos nála lakó fiút s élt vele.
A fiú elszáradt s·végre egy más jó fiúnak megnyitotta szomorú
lelkét; a többi közt ezeket mondta : Nem lehet, hogy Isten
legyen, aki ily ösztönöket adott az embernek, melyek alatt
annyit kell szenvedni. ő már nem hisz. - Ez a típus. Ahelyett, hogy imádná az Istent s folyamodnék hozzá, aki az
ösztönöket teremtette, de az ösztönök ellen a lélek s a szép,
erős, a nem fonnyadó, hanem a virágzó, a nem megbukó, hanem a tanulmányokat jelesen végző, a nem meghódoló, hanem
a fölényes élet gátjait és segítségeit is megadta, ahelyett a
posványba gyáYán beleakadva, tagadja őt. Igen, a posványban az ördög van, rothadáa s a szifilisz pokla van ; a gyermektelen s ivadéktalan nemzetek sivata15a terül el azután a pos-
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ványon túl; igen, igen l Hát József hogyan tett Putifár feleségével? Hát Aquinói szent Tamás a hozzá beeresztett kéjnővel? Hol az erős kar? Hol a tűzhelytől kiragadott égő zsarátnok? Hol a küzdő lélek? O quam pulchra est casta generatio cum claritate, immortalis est memoria ejus l De van más
oldala e szomorú éremnek. l\Iily kegyelem. a tiszta légkör l
Hogy kell az ifjúságot óvni l Mily rettenetes dolog, mikor
X. azt mondta nekem, hogy a bérmálás napján a kapott pénzzel bordélyházba ment l Hát van a csörtető vadnak, van a
vérszopó görénynek ily éjjeli útja, mint az ilyen léleknek l Ah,
Mária-tisztelet ; ah, kongregációs munka l

Apr. 19. Mily szent, édes, csendes öröm tölti el a lelket
húsvétkor. Ez az a győzelmes megnyugvás a nagy diadal
után, ez az a mindent engesztelő szeretet s belőle fakadó béke !
Pax et gaudium in Spiritu Sancto l Még rokonszenvesebb lesz
nekem Szent Péter, mikör őt Szent Jánossal nagy izgalomban,
szinte rémületben futni látom a sírhoz. Mi történt? Mit hallunk? Föltámadt, üres a sír? Még zűrzavaros az érzések, az
örömök s szcnvedések folyása, az a katarakta, mely a lelkén
végigzúg l Ragadja őt a mély szomorúságba s fájdalomba merültet új remény, érthetetlen nagy remény, örök remény.
Képzeteit a Golgotáról, a véres, a rettenetes képzeteket fölzavarja s háttérbe szorítani akarja vakmerő gondolat, hír,
jóhír, dc hihetetlen hír, hogy ő a győző, s nem ők. A sötét éjt
nem villám hasítja, hanem hajnalpír, egy diadalmas, le nem
törhető, vissza nem szorítható hatalomnak, az invictus solnak kibontakozása. Nem rózsaujjú, de C:}ndidus et rubicundus
s amellett vértől bíboros szép hajnal hasadása! Futott a jó
ember, szedte a lábát ; a szíve vitte volna, de az ina nem úgy
bírta, mint Szent Jánost az övé. S aztán ott megállt, zihált a
melle s villogott is, meg könnybelábbad t a tekintete ; bement a
sírba s látott összehajtott lepedőket.
Ah, emberszívek, mi játszódott már le bennetek? l Mily
csodás poklokat, mé!! csodásabb mennvorszá!!okat hordoztok
magatokban. Egy ilyen mennyország a húsvét; megérzése
annak, hogy Jézus bűneinket elvitte s Isten örök, boldogító
bocsánatát nekünk meghozta. A dicsőséges Jézus hozza ezt,
mikor mondja : Pax vobis ... Ego sum ... s lehel s Szentlelket ad, első adományul, amit hozott : a bűnök bocsánatát.
Mily szép és mély, hogy a sacramentum poenitentiae a dicső
séges, lelkeket vigasztaló, őket a földön az édes béke mennyországába állító Krisztusnak rendelése. Az eucharisztia nagy
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szeretet a búcsúzás szornorúságában, a poenitentiae sacramentum a lelkek szabadítása a győzelmes Megváltó fölényes
érzéseinek keretében l Édes Jézusom, ezt a lurnent is köszönörn.

Jún. 1. Ma esőért ajánltarn a szentrnisét s úgy képzelern,
hogy lelkem, rnint egy tüzes gömb száll ég felé, kérvén az Isten
irgalmát az ő Fia által, s hogy Fia is könyörögjön nála s adja
Szentlelkét s ami a lelket szirnbolizálja, jó felhőket, sa májusi
esőt, ami elmaradt, adja júniusban. Természetesen, hogy
szornorú lelkern megakadt a komisz világon, rnelyről az Úr
rnondja, hogy Szentlelkét s igazi áldásait, ((rnundus non potest
acciperen. Igaz, arra a májusi eső is csak úgy kell rnint a
baromra, fölüdül és bőg l Lelkemet halálosan sebzi ez a nagy
érzéketlenség, ez a barom-stílus. Szegény emberiség, ki segít
rajta?
De rni lesz az európai kultúrával, ha a Szentlélek, ha a
lelke elment? Nekern úgy látszik, hogy elment; rnert az európai
emberiség már nem hisz, s nincs a szentségek vételében s nincs
a törvény rnegtartásában. Ahogy a lelke szétrnent, úgy bornlik rninden más szervezete : az állami szervezetet a demokrácia
s a parlarnentárizrnus teszi tönkre, mely népakaraton, vagyis
gyűlölködésen, pártoskodáson, törnegösztönökön, hiúságon
épül. Lehet-e komolyha venni azt a parcelláját az észnek s a
jóindulatnak, rnely a kortesvilágba s a parlamenti fészkelő
désekbe szorult? <Bomlik) a tevékenység szeruezete. Az ember
mindenestül a munkába van beállítva ; ez erőinek s tehetségeinek szférája, oly szükséges, mint az élet maga. Nos, ezen a
téren rettenetes a rianás ; a természet lázad a kín ellen, hogy
a muhkás s a műve idegenül állanak, sőt ellenségesen egymással. A mű másé lesz, s a mű nyomja s kínozza az allwtóját. Kínja, nem kenyere, kényura, lánca, szerencsétlensége.
S minden bomlásnak gyökere magában az emberben van,
aki kivette magát Isten alól s így önmagával, a lelki igényeivel, a lelke boldogító érzéseivel, az örök vonzásokkal ellentétbe jött. Ki segítsen valakin, ha a vére föloszlik, hát még ha
a lelke föloszlóban van? A rnodern ernberről lepattantak az
abroncsok, a nagy eszmék; a nagy gravitáció leoldódott, s az
Isten Szentlelke helyett saját maga bugris s buksi s bárgyú
lelkét ernelte trónra; azaz dehogy; nem volt ott már trón,
ott nem volt rend, hanern anarchia, őrjöngő vagy jóllakott
szenvedély. Ő lélekben a forradalrnak bestyéje s a degradált
s kultúrából kivetkőzött bolseviki lett.
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Jún. l. A kereszténységnek kurta gyökerét (a magyar
talajban) sa magyar népnek durvaságát s vadságát jól magyarázza Georg Agricola. De hello actversus Turcas, (Lipsiae
1594. pag. 8.) írja: Necesse itaque est, ut homines, in quos
Turca dominatur, maxima ex parte non ita post multos annos
plane impii et belluini evadant ; atque non modo innocentern
et sanetam vitam, quod christianos. decet, sed ne civilern
quidem, quod hornines rationis compotes, agant l A török
hódoltság vaddá és bestiálissá tette a népet; azután jött a
nagyúri adminisztráció s a folytonos szegénység.

Jún. 23. JézusSzíve ünnepe ... aszívek ünnepe. A nagy
Szív centruma a sziveknek, s csak természetes, hogy megérzik
vonzását. Ah, Szent Sziv, vonzz, húzz, ragadj, sodorj minket
lángoló 11zeretéted lobogó viharávaL Viharok járnak Szivedben s törnek ki. Minden tabernákulum nem hogy örök lámpa,
hanem égre törő, lobogó vulkán. Ah, mily fölséges vulkános
hegyvidék a katholikus egyház ; még Alaskában is vulkánok
égnek: az eucharisztiák. O, eucharisztia... Hogy szerellek
nagy, tüzes Szív, s hogy csodálom halálhoz hasonló csendedet,
lekötöttségedet l Hogy nem törsz ki magadból, nem gyujtasz ·
meg minket, mint a babiloni kemence meggyujtotta a hitetleneket l Ha pedig a világot nézem, a csirkefejeket, a kakasokats kappanokat, hát ezek a hitetlenek, ezek a közönyösök
annyit értenek az Eucharisztia csodáiból, mint a csirkék,
tyúkok s kakasok a világ s a teremtés csodáibóL De mit
tegyek én? Hogy énekeljek s imádjak s ujjongjak s rívalogjak
s hagyjam magamat ragadtatni a szeretet áramától? Szent,
szent, szent az Oltáriszentség l Az egész Jézussa jézusi áldás,
erő és élet itt közlóctik velünk.
Jún. 25. Ma a vásártéren miséztem. Örülök, hogy a csalások, lopások, hazudozások, a káromkodások (<fórumán» tehettem ; azt gondolom, ott lángol föl a Szent Szív s pernyévé égeti
az emberi szemétdombokat. Ott szökik föl a tiszta vizek forrása s visszafordulva sugara millió és millió áldást hullat
vízgyöngyeiben a porra l Igen, porra, melyből a lélek, legalább a szellemi elment, s maradt a vérrel kevert por, a homo
animalis. No, hát az Úr így tesz; tüzzel, hévvel, vízzel, tisztasággal győzi l S mily elégedett lehet, mikor így a vásártéren
szeretete végigcikázhatik s végiglángolhat l Jó, édes Uram,
te vagy az egyetlen s az igazi ; de meg is látszik még a piszok
világban is. Neked vannak legszebb házaid s dómjaid, leg214

szebb helyeid s képeid, neked vannak legszebb énekeid, a te
barázdáidból nő a legszebb búza, a te nyájadban a legszebb
bárányok, Ágnesek bégetnek, a legédesebb szőlő a te tökéden
fakad, a legjobb fák a te gyümölcsösödben, füge, milyet szeretsz s keressz, a te fügefádon terem, s liliomok s pálmák s olajfák a te kertedben lengenek. Szent Szíved lángjai lobogó pipaesok, szent tested sebei muskátlibokor s rózsák nyiladozó
ajkai ! Mily szép vagy édes Jézusom - itt a fátyol alatt :
t<liliosus et ruhicundusr ...

Jún. 26. Úgy vagyok az Oltáriszentséggel szemben, mint
aki rémséges szakadék fölött áll s az abyssusba néz. Georgenbergben oldalt sétálván, láttam a legnagyobb mélységet, mely
közvetlenül lábaim előtt nyílt meg ; megrendültem s elfordultam . . . Ily mélység fölött állok s járok állapotszerűen
mindig, mikor az Oltáriszentség elé lépek. Rémséges örvények l Hál' Isten, állapotszerű ez érzésem. S ez örvényekből
száll ég felé folyton a legalázatosabb adoráció párafelhője ;
virágzó fák, s fenyők illata töltötte be ott is az örvényt 1
Júl. 2. Az én kedves ünnepern ... a szőke szép Madonna,
amint siet föl a hegyek közé. Reggel a nap, este a hold sarlója
köszöntötte, s illatfüstölőként lengett minden virág, s énekszóhan adta ki örömét a madárvilág. - Hogy milyen erő a
hit ereje, azt a bolseviki keleti egyháziildözés mutatja ; a
nép csődül a lelkek vigaszához, s mikor disputát rendeztek, ez
történt : Néhány hónappal ezelőtt Moszkvában a szovjetvezetők és az egyház képviselői között nyilvános vitát rendeztek. A terem zsúfolásig megtelt hallgatókkaL A szovjet szónokai terjengős beszédekben igyekeztek bizonyítani az Isten
létezésébe vetett hitnek a haszontalanságát. Azután egy pap
kért engedeimet a felszólaláshoz, akinek meg is engedték,
hogy néhány pillanatig beszélhessen. A pap röviden ennyit
mondott : ((Atyámfiai ! Krisztus feltámadottn, és a kijelentésre fölragyogtak a szemek, sa hatalmas tömeg zúgó morajlása válaszolt : ttvalóban föltámadotb.
Júl. 11. Ahogy mi kezeljük a végtelent- azt a gyerekesen emberiesítést! Hogy akar, nem akar, hogy kérem s nem
ad, hogy miért nem ad esőt, mikor úgy kérjük? Adhat s nem
teszi. Hát miféle konok akarat ez? No aztán interpretáljuk,
magyarázzuk, húzzuk, csűrjük-csavarjuk; de hát. végre is
adhat, de nem ad. S az Oltáriszentségben az a nagy szeretet
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hogyan lángol, vágyik ; de az se ad. Mily különös ; teheti, de
nem teszi. Miféle szeretet ez? S jó úton jár akkor ez az emberke-érzéskedés, ez az édeskés nyávogás? - Hát igazán
jobban tennők, hogy az Urat ne ily emberi közelségbe, ne
ily emberieskedésbe hoznók bele. Nem lehet vele úgy bánni,
mint «egy jó» emberrel. Gondolom, az eucharisztikus közelsegnek nem szabad kiváltania ezt a bizahp.askodást ; az isteni
az eucharisztiában sem olvadhat meg s nem párolog el.
Minden Istenhez való viszonyunkban van egy fenék, kemény
ellentállás, melybe ütközünk, s melyet így fejezek ki: Isten ő,
Krisztus ő, tud rólunk, köztünk van, de mint sacramentum.
Ezt a kenyeret nem lehet megemészteni s magunkévá tenni,
hanem a kenyér esz meg minket.
Aug. 22. Lelkem túlárad szent szeretcttől. Istent, a végtelent, óceánját a hangoknak, színeknek, mélységeit, szélességeit, magasságait az igazság(nak), jóság(nak) és szépségnek szerethetem, j_árhatom ; örvénylek az egyikbe be, a másikon ki, sin e fine ! Ot szeretni, nem azért, mert jót ad, nem azért,
mert boldogít, hanem önmagáért, azért az immanens fölségért, hogy hozzá közöm van s közöm lehet. Én a gyúrmányából
való vagyok, s örülök neki, hogy van, hogy ilyen l Nemcsak
akkor szeretem, amikor virágzik s csattog s kéjtől reszket a
természet szépségeiben s színeiben. Szeretem őt akkor is,
ha az én világom csikorog, ha züllik s tönkremegy. Szcretem
őt a történelem katasztrófáiban, a rossz emberek gyülölködéseiben, az üldözés kegyetlenkedésl'iben ... szeretem mindezek fölött. E szeretetemhez nem ér föl baj, szenvedés, kellemetlenkedés, világ s világszakadás. Nem ér föl, tehát magasabban vagyok, fölötte vagyok, s föléje kerülök 1 S ez a jó;
oly lovas vagyok, ki mindenek fölé kerülök, felhők, villámok fölé. O Uram, mily lélekfölény, bennszülött nemesség,
mily hivatottság világ-átkarolásra s világ-fölé-emelkedésrel
Gyerünk, emelkedjünk, nyilaljunk föl s ússzunk fönt l Ez a
magasság való a lélek istenics tüdöjének. Másutt nem győzi
szusszal 1 Föl, föl, föl! Mi húzhatna le?
Ang. 29. A mélységeket, a De-profundis mélységeit
érzem. Mi olyanokban élünk. Ez a nagy árok északkeletről
délnyugatra, melyben a Velencei tó s a Balaton fekszik, s az
a másik árok, mely Moórtól s Várpalotától a Dumr felé terjed,
a Sárrét, itt találkoznak. Mélységek, pocsolyamedrek ; mélységek, melyek nem örvények, de béka, keszeg, potyka216

medencék, piócák, csíborok, infuzóriumok nyüzsgő sárfészkeL
De e mélységek a morális életel véve örvények, káromkodó,
irígy, kaján, szívtelen népség manóival telve ... E mélységek
hangosak, de Istennek némák ; az ördög vihogásától hangosak
s a lelkek szennyvizétől büdösek. Ah mélységek, legyetek hát
hangosak az Istent-szerető, őt imádó, szent végzéseiben megnyugvó lélek fohászaitól ; az ördög huhogás:'lt s a pletyka
békabrekegését váltsa föl az esdeklés alázatos hangja ; a
sárból gyöngyök világítsanak feléd, s a váladék s a szívek
s szájak mosléka helyett az Isten-szeretet s az engesztelés
könnyeinek kristály-ere kígyózzék végig a megszentségtelenített földön l Ah szent öröm, áldás, győzelmi érzés emelkedő
feszülő szárnyai l ó, áldott az Úr, hogy szívet adott s szerelhetünk szívet, s szemet. a könnyek, a gyöngyszivárgás forrásait l Ki apaszthatja ki azokat? Kicsoda?
Szcpt. 10. Gyönyörű napom volt Bodajkon Mária-nevenapján. Délelőtt a templomi áhitat, délután szeptemberi
aranyos napfény és a csurgói fenyves illata. - Áhitat sok
van ; az egyik neme a Szent Szűz inspiráita áhitat ; áhitat,
melyet szorgalmaz a fölség s a lelki igénytelenség, a lélek
alázata. A Szent Szűzct, ezt a tiszta bájos leányt az Isten úgy
kikészítette, annyi szépséget, ártatlanságot, oly lelket, kristálylelket, oly tiszta forrás-szemet adott neki, azután pedig
fölemelte királyok királyságának fölötte álló méltóságra.
Akit így kiemelt, az azt átérezte, szemeiből az az imádó, hálás,
tapadó, szimfónikus lélek nézett s világított ki Ura, Istene,
mrnrlene felé.
A Szent Szűz az Isten műremeke, jól kidolgozva. S bár
Isten nem fárad, mikor teremt, de mint minden műremek,
alázatos és töredelmes munkát szemléltet. A műremekek
mind alázatosak· és töredelmesek; sok, sok munkába, részletmunkába kerülnek ; ki vannak dolgozva színekben és rajzban. S mind sugároz nagy szépséget s hitet a szépség szentségében. Ah, ez az igazi szépség, a szakramentális szépség! mely
Istentől való s Istenre utal s róla beszél s tanúskodik. ű lakik
benne s sugárzik belőle. Igy nézem a Szűzet, s így nézek
minden szépséget ; nem szép nekem, ha nem szakramentális l
Az asszony szépségét is így nézem l Csak ha szép lélek van
benne, akkor élvezem ; ha nincs, elfordulok tőle; akkor dvezhetetlen nekem, csinált virág, nincs gyökere. A gyökérből
való szépség, az élő szépség, a lélekből fakadó s azt sugárzó
s azt meg nem tagadó szépség az én ideálom l
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Szept. 14. A vallásos élet mint Istennel kapcsolOdás,
mint fölfelé irányulás, mint az eszmények megragadása és
önfegyelem; azután mint Szentgrál-szolgálat, hűség és
frontállás ; mint a nemtclennek, alacsonynak leküzdése és
folytonos gyakorlat ; mint különb és kiváló Iét, mint differenciálódott érzés és folytonos finomodás- óriási szellemi munka,
effort intellectuelle et moraleo Munka a belső élet, pl. az ima,
az elmélkedés, a szürkeségből s kelletlensegből való kiemelkedés ; munka az önfegyelem és szép magatartás ; s ettől a
szellemi munkától átlag szabadulni kíván, vagy ha nem is
vallja be, de öntudat alatti igazodással eltolódik az ember.
Istenem l ily lelki magaslatokon élni s ily lovagszolgálatot modernül : ily frontszolgálatot végezni ; vértezetben így
letérdeini s a kardra két kézzel fogva markolatját rátámaszkodni s mondani: Tu adesto l A karácsony, húsvét s pünkösdök ((pondus aeternumn-a alatt állni, s azt mint gránitoszlop
belső megrendüléssel állni s e teher alól ki nem vonulni,
magát ki nem vonni - ah Uram, nincs szó, nincs fogalom,
mely ezt győzze l Ezt csak a töredelmes, alázatos szív teljesíti, közelítí meg, aki töri magát s próbálgat fölfelé jutni.
Hegymászás ez ; vagy ha repülés, hát csillagokon túlra.
Ott már csak a fénysugár nyilalása győzi, galamb-, sólyom-,
lélekszárnyak kifáradnak ; e tengert, e mélységeket nem
gyözik.
Ah, hogy állok s érzek én sokszor, mikor az égholtra
nézek, e merész barokk-ívezetre, e tért teremtő építésre, e
végtelenségeket ívbe szorító s akkor is csak szimbolizáló
remeklésreo A nagy építőmester, aki ezt kihúzta s felhúzta
s aztán kitöltötte kékséggel, fényekkel, bodros felhőkkel s
virág~ísz-prémbe vagy menyasszonyi fátyoiba
takarózó
földdel . o . Gyökeret ver a lábam s könnybe lábbad szemern ez
architektura rer.1eklésétől. Nézem, csodálom ; úgy hogy a
fölség borzalma remegteli meg lelkemet o .. Azután e csodákhoz búcsút járók; csupa szent hely minden fa és bokor és
szikla itt l<örülöttem, s csodálat az énekem, a csodálat zenéje;
liturgiája a silentium o.. lelkem az ámulattól elnémul. Ah, ez a
zene mily jó és szép; ah, ez a szimfonikus csend, mikor minden
csodálat a silentium áhitatába olvad ...
Uram, Uram, imádlak, csodállak. Csodállak, vagyis
megsemmisülök; csodállak, vagyis szinte lángsugárban szökik
ki a lelkem feléd, az alkotó, lelkem kigondolója, lényem
konstruálója s igazi megértöje, a lelkem megértője, szépség
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s hatalom igényének kitöltője, lelkem andalítója, örök célba
fölszívója s viszont lelkem imádottja, szerelmcse felé l Feléd,
kiből lettem, kitől van szemem, napsugár-szarnjam l Feléd,
kitől való szépség-vágyam, kitől való fülem s figyelésern a
fények, a vonalak, a termetek, a hangok zenéjére. Nézek,
Uram s figyelek, kifeszülök, hallgatózom, fülelek s eltelern ...
Iszlak, Uram, szépségem, jóságom, világosságom forrása és
vágyaim kitöltése, túlcsordulása. Ah, te szuverén fakadás s
te diadalmas túlcsordulás. Te duzzogó és dagadó és gyöngyöző s fényeket lövelő ősiség, végtelenség l Szeretlek s csodállak l Mit tettél e csodákkal telt világbaJl, hol minden
pillantásarn áramlaltá s minden tudatom imádássá, minden
léptem gyökerezéssé, minden szemléletem elragadtatássá
válik - mit tettél, mit állítottál ide be külön lelkem, bűnös,
az örökkévalóságot meg nem látott, sőt elfelejtő lelkem számára?
·
Mily remeklő, lényedet sugárzó, új kinyilatkoztatásokkal
léptél elém l Tüzes s alázatos vágyak s töredelmes hosszú
utak prófétai előkészítése után egy gyönyörű szép leány
kristály lelkét választottad ki s oda szálltál s véréből testet
öltöttél s testvér és tejpajtás s kenyeres-szolgatárs lettél s
úgy jártál, hogy megint szerepet cserélt ember és világ. Eddig
az ember ámult a világ remekein, belenézett misztériumai
mélységébe s reszketett a meglátások kéjes borzalmától :
most. a világ ámult az emberen, azon az egyetlenen, aki Isten
volt. Érezte súlyát : a pondus aeternitatis-t s le akart alatta
törni ; érezte szíve hevét s perzselő vonzalmaitól el akart
benne égni ; érezte nagy áldott lelkét ; megérezte hivatását,
azt a szeretetet, mely őt küldte, s azt, melyet hozott magával;
s ügyelt s leste genialitását, szíve kiáramlását, a legmagasabb
örök hegyekről ~ tiszta vizek omlását s azt a frisseséget s
üdeséget, harmatos lélekvirágzást körülötte s általa. S aztán ...
aztán ... jaj, a szó megint elhal ... azaz, hogy nem; vagy
igen? De ha a szó el is hal, de a fogalom épen a nagy érzéstől
dagad, duzzad s teljesen tartalmas lesz mint a mag a nedves,
meleg földben ; tehát aztán szenvedett s meghalt, de értünk
halt, vagyis megváltott mindenén - ezen a drága pénzen :
szenvedésén, könnyén, vérén, vérehullatásán, leszegezettségének égő kínján s utolsó szomjas epedésén s megadó fejlehajtásán, lelke-kiszakadásán, ezen az egyetlen, páratlan
áron megváltott . . . Igen l Igy remekelt ; a lelkek értékét,
az élet értelmét, a nagy bűnt, az esést, az Isten fölségét s
irgalmát, s a nagy remény értelmét s az örök dicsőség nap219

sugaras diadalmas fölényét így mutatta be. Ah, ez sikerült
neki. Hogy térdelünk e szent kereszt alatt s száz világok
rettenetes súlyaként érezzük, hogy mivel adózunk neki.
Ah, itt mindenkinek egymagának kell az imádás, az eszmélés
liturgiáját végezni - külön-külön. Itt a világ s a milliárdok
s a nemzetek s a történelem nem számít ; annak itt nincs
helye ; itt csak én meg ő ... Ő találkozunk l
Szept. 15. Vizek, források, vízerek . . . Heilbrunn und
Tragös, valahogy háttérbe szarultok a bodajki kinyilatkoztató meglátás mögé. «Vidi aquam» - Mária neve vasárnapi
napsugarait tükröző, kék kristály, olvadt lapis lazuli-forrást.
Ott a molnár kútja, az a nádas mellett. Azt látni, azokat a
bugyborékoló kék vízgyöngyöket vagy zöldes smaragd köveket nézni ... s azt a tiszlaságat s átlátszóságot ... Szent Szűz,
tudom, neked tetszik Bodajk l Ez a víz, ez a dagadó drágakő
kebel a tóban, a kúthan, a nádas mellett l Azok a tükrözések,
fényességek, színezések, árnyalatok ... s az a töredelmes,
alázatos nézés, mellyel a «látó>> ember nézi. Töredelmesen,
vagyis töri magát, hogy fölfogja ezt a szépséget; töri magát,
hogy fölvegye ezt a teremtő remeklést l Itt Isten dolgozik,
ecsetvonásait csodálva nézem ; idomító hullámvonásait, a
keze járását szemlélem. Letérdelek e vizek mellé s úgy imádlak e kinyilatkoztatásaidban, géniuszad felém-loccsanásában,
arcod fátyolának el-ellebbenését látom . . . ah, megint egy
vízfodor, egy rajz, egy fényes árnyalat; ah, megint egy egészen új színelömlés a palettán l Paletta ez a tó s e forrás tükre,
s a nagy festő itt élvezi színei keveredését, a tükrök, a hullámtükrök elárnyékohí.sát s aztán kacagó színekben kigyulladását.
ő élvezi ... igen, öröme ... Ah, mennyi lehet az öröme ! S én
alázatosan nézem s résztveszek bennük - szerény, kis, piszkos famulus.
Szept. 19. Itt vagyok az édes Jézusnál a szentmis~ után,
s a lelkem alázattal néz föl rá s várja : mit tegyen? Mit akar
a nagy Úr tőle? Hát szereletet akar. A pap szeresse az Urat
minden miséző papért s minden áldozóért s minc!en misehallgatóért. Szeresse s mondja: tegyetek jobban l Úgy tegyen,
mintha belefújna a tűzbe s mondaná : égj jobban ... jobhan l
Úgy állok itt mint nádas előtt. Száraz nádas a világ. No ez
kapóra jön nekem. Nádas Pilisszentlászlótól Baracsig s
Bakonysárkánytól s Szaártó l Beséig. Száraz s_ suttog, a szél jár
benne, a Szentlélek. Édes Lélek, mit abrsz'? Ugy-e, hogy meg220
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gyujtsain? ... Én vagyok tűz. Fulgebunt j usti et tamquam
scintillae in arundineto discurrent. Hát ha nem is vagyok
((fulgens ju~tusn,.de scintilla discurrens a szívem, epedő tekin-·
tetem, suttogó ajkam, mely azt Iihegi : igen, Uram, imádlak,
szerellek minden templomodban, nagy nádasod minden nádszálában s égni s égetni, gyujtani akarok. Képzeljétek az égő
nádast, a szertepattogó szikrákat, a futó, szökő tüzeket ...
Uram, az én nagy nádasom lápos vidék fölött terjeng; de
muzsikálj benne s gyujtsd meg.
Szept. 21. Tiszta fehér, szakadozott felhők siettek reggel
fejem fölött el; ah, mily hadak s mily utak, mily mezők, mily
tengerek l Folyton bámuljuk a tengert ; ah, hisz az csak szimboluma az égnek ; aki mindig a tengert nézné s tudná, hogy
még a színét is az égtől veszi, áhitattal várná a pillanatot,
amikor a valósághoz fölpillanthatna, föl a képtől a nagy
realitáshoz, a nagy szépséghez. Az ott fönt az átszellemült
tenger; no és rajta a duzzadó vitorlájú hajók - a lelkek
hajói. Azok ott fönt úsznak s néznek s gyönyörködnek. Ah,
mily látványok, mily kilátások, mily nagy kinyilatkoztatások l
Itt Fehérváron nincs hegy ; de vannak felh6k, R magasságok
úszó szigetei ... felhők ... lengők ... zászlók ... kárpitok l ...
Velük szállok ... ! A nagy ég redői, a nagy tabernákulum
kárpitjai ... l
Sziklakőn voltam s a gyümölcsöst néztem a vár alatt l
.Aranyos almák, körték a haragos lombban l Azután Bodajkra
szaladtam át s megnéztem a malom mellett a kutat; de már
sötétes volt; a fenekére mégis láthattunk. S jaj, ez a sok
kristályvíz az itteni csatornákba, a piszokba jut l Az ezüstös
homokkal játszó források ideöntik a szépséget. S innen a
Nádorcs::~tornán, a Sarvizen át fut a tóba s aztán a Dunába s
aztán a tengerbe.- Ott megint lapis lazuli-vá válilc, ami itt
fönt smaragd. Áldlak, Uram. vizeidben. forrásaidban, mélységeid lüktrtő kristályaiban l Ah, ez a te képed, szimbolumod ...
Te, te vagy a vizekben. Jól teszik, akik lenéznek, s azok az
igazi látók, kik a kútban a Szűzet meglátják l Hogyne látnók
őt meg l
Okt. l. Vasárnap, rózsafüzér ünnepe. A természet hullatja
díszeit s magába tér s az egyház imára hív - magunkba.
A Szent Szüz lábaihoz telepszünk, s ő imádkozni megtanít ;
Soubirous Bernadettet is, minket is. Ö az áhilat anyja. Az
áhitat lsten megérzése, az Isten közelségétől való megremegés;
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az áhitat clfogódás, ellágyulás, kinyujtózkodás, áhítozás.
Nézem a muskátlit, virágát : zöld szárból tolódik ki ...
a bodajki forrást a mélységből ... a rengt'i vetést- s áhítatos
vagyok. Elfogódni l Oly idegen, nem ismert csodavilág vándora, bűvös erdő járója vagyok. S aztán? Nézem az én
misztikus rózsámat, szépségbe öltözve, kiöltözve ; nézem a
turris eburneá-t, a fölséges asszonyt s élő monstranciát; s
nézem koronáit, szőke haja diadémjait ... Istenem, ájtatos
vagyok . . . elfogódott ...
lde gyertek l Maga nekem áhitat, mondta valaki. Jaj,
ő, a Szent Szűz nekem áhitat, mondom én. S aztán olvasót
mondani azt jelenti, hogy szemeivel nézni, a lelkén át nézni ...
világaival, szemeivel. fénycivel, érzelmeivel ; nézni a szent
eVangéliumot, titkainkat : megtestesülést, születést ... ünnepeinket ülni ! A Szent Szűz a karácsony angyala ... Aztán
a Sarlós Szüz Mária, a hold sarlója az égen, s aki szép mint
a hold, a hebroni emelkedésen ; s aztán, aztán az a gyertyalángok hosszú láncaiba foglalt Gyertyaszentelő Szüz Mária l
Ki tudja ezt fölérteni? Nem lehet fölérleni, de szeretni és
festeni és énekelni lehet. Én is festő vagyok ; ideálomat festem,
az én turris eburneá-mat ; szeretem és Tlézem és fcstem, mikor
az olvasót mondom. Csak őt festem minden ruhájában,
kosztümjében, foglalkozásában, föllépésében : imája közben
s elragadtatása közben, mikor először hallotta az égi mclódiát :
Ave Maria; mikor a názáreti ház eresze alatt s az ajtóban
áll s mikor tesz-vesz, s ki piroslik és fényeket .vet szeme. S akkor
is, mikor Jézusát szolgálja, dajkálja ... kiséri első csodájában
s végső menetébcn. S akkor is, mikor a föltámadott átöleli őt,
s mikor elbúcsúzik harmadszor. Először búcsúzott Názáretben,
mikor apostolnak indult, azután Zöldcsülörtökön, mikor áldo.zatnak indult, s végül mikor fölment, s a magasból még
egyszer lenézett a föld legszebb virágjára, az igazi Margaritára,
anyjára. Hát csak úgy nézek s festek s pillegek s szeretek s
éldelgek. l\1inden szín beszédes és mézédes, s minden vonás
a szépség dalát zsongja ... Ave Maria ... grat~osa, Domini
sponsa ... Mater nostra l Succurre, ora, adjuva, leva, gratifica, salva ! salve l
Olít. 14. Megfog a gondoiat, hogy a lelkemmel járjam át
világomat, - a mindent, ami körülöttem van : helyet, várost,
kertet, falukat, réteket, ligeteket, a moóri s a bodajki vízereket, a Gaját, Csókakőt" ezt a piszk0s, nádas Velenceitavat s a gránit :hegyek@tn Sukoró körül. Meg kell látnom
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őket, megismernem ... a lelkem kinyilatkoztatásaivá váljanak, s elém döbbenjenek. Eddig objektumok; de szubjektív
alakításaimmá kell válniok. Le kell őket lepleznem, igazi,
reális szépségükben meglátnom. Akkor lesznek enyémek s
akkor szeretem őket. Tőlem távol állnak, míg csak így vannak,
ahogy ökörnek, tehénnek ; míg ily szótalanok s míg nem énekelnek s míg szépségbe nem öltöznek - szekularizált világ :
Isten, lélek, himnus, szentség, misztérium nélkül ; mundus,
de nem kozmosz, hanem az az elpártolt, az a mocskos, az a
vérbajos, állatias világ, mely kivetkőzött az Isten-fiak
noblesse-éből l Ha ártatlan szépségükben lépnek elém, akkor
megszeretem őket.
Ezt a kozmosz-feltámasztást sürgeti a kultúra. Nézzetek
facies-eket ... évezredeket ; nézzétek az idők alakító munkáját .. Nézzétek a flóra kellemét, a gráciát, a földre tapadt s
éggel kacérkodó életet ... ah a nagy misztérium elömlését,
a gyógyerőket, az entelechiákat az útszéleken, az árkokban ...
ah, a nagy patikát, csoda-lahoratóriumot s azt a soknevű
nagy rokonságat s sógorságot a nimfák, a sellők, a manók
közt ... s az mind itt l Mily keveset tudunk róluk s belőlük l
Aztán a misztériumokat a források, a duzzogók, a dzsindzsák
körül; ah, hogy akarják elrabolni s szekularizálni a misztériumot a vizek földalatti tisztulási világából. Tisztító tűzön
megy át a lélek, s tisztulási földalatti világokban bujdosik
a víz, míg a dzsindzsák fehér homokjából kigyöngyözik.
Kérdik: honnan jön? hogyan? De hallgat, s ez a misztérium.
S a nagy történelem emléke, mely mint láthatatlan jelenlét van körülöttünk. Ahol még ősi sziklavárak s falak állnak,
ott mintha szétdult tűzhelyek köveit látnák ... S ahol úgy
a csókakői váralakú szarosban járunk, ott még a .lovas vitézek
patkócsattogását halljuk. De a történelem olyan mint a
Csepegőből vafó kődarab a püspökkertben. Hány év bükkfalevél-rétege van itt egymáson? l Mind néma, kőforma, de
látni erezetüket l Mennyi emlék, szellemjárás, lélekkiömlés;
mennyi lélekbujdosás mindenfelé. Ez is szellem, a történelem
szelleme. A lelket meg ne öld. Ti lélekgyilkosok, kik kiöldösitek a lelket l Semmiféle lelket ne öljetek. Ne szellemtelenítsétek el a világot. Magatok ellen vétkeztek l Nos és ha mondom, hogy a legnagyobb misztériumot ne törüljétek le róla :
az isteni facies tükrözéseit, a meleg, örök nyomokat, az örök
értelem csillámait, a nagy boldogság elhaló énekeit ... Ne
szekularizáljátok ell S a rajta járó embert ne tegyétek
bitanggá.

a
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Okt. 17. úgy érzem, hogy öntudatra, szebb, mélyebb s
lángolóbb öntudatra kell ébreszteni a létet, az ember, a nemzet
létét ; nagyobb tartalmakat s feszüléseket s lendületeket adni
nekik. úgy gondolom, hogy mindennel, ami van, az Isten~ szeretetet fűtsük, s az Isten-szeretettel az életet szenemesítsük meg.
Ez legyen a fomes vitae, spirítus coelestis. Ez az életelixir !
Okt. 17. O sancta Trinitas, o ind_ividua unitas. Ah, az
az ősi minden-egység s azután a minden-élet, az actus primus,
perpetuus, sine potentia omnern potentialitatern exprirnens ...
Élet, erő, öröm, gyönyör és? és? - háromság. Ah, rnily megváltó s megnyugtató százat : Szenthárornság. Mily emberi,
mily emberi ! arnilyt;n a szeretet, a barátság, a szerelern,
a társaság. Szcnthárornság, édes élet, kedves élet ; nem
magány, hanem közösség ; társaság, házasság, barátság !
Mindezeknél a bemutatkozásainál a kedves életnek kedvesebb
valóság ! Nem tudom, hogy mi az ; de szeretet nélkül hideg
is minden, s nincs áram és folyam és erő és öröm ! Nálunk,
ernbereknél azt mondhatnók, hogy ez a végesség s a korlátoltság s a neiniség következménye; de ime nem ilyen okok
vannak ott fönn, s mégis ott is kell az élőnek más és más :
az Atyának kell Fiú s az Atyának és Fiúnak kell Szeretet!
Mi volna a voc.; a ~.veu~ta nélkül ! S rni volna a nveGf1a a vou;
nélkül? Mi volna a rend, a törvény szellem, ihlet, áramlás
nélkül'? De hasonlóképen mi volna az áram, a roham, a lobogás
forma s mérték nélkül'?
Régóta vonz a teljes Szentháromság ; de mondhatom,
hogy vonzalmassá a végtelen élet e titkát a szeretet pszichéje
tette. Ah, - rnondom - Háromság az örök szeretet vonzódásainak, az örök élet más és más folyamának, az egynek
s benne a szükségcs másnak, az életnek s a változatosságnak
kifejezése. lsten, örök, végtelen élet ; egység belső hárornságban szétáradva, édes viszony, minden baráti, szerelrni viszonyt
fölszíva s örök viszonosságban kiáradva. Mindig adni s rnindig
visszakapni, mindig elkülönülni s folyton egymásba olvadnimily élet l De ehhez több kell : három. A Fiú öröktől fogva
az Atyától születik ; a tcljéből, elragadtatá atyaságából, örök
szépsége s fölsége áradásából; s a Szentlélek, a me"f1a, a
szeretet dagálya s apálya, az örök lélekzés s egymás keblére
borulás, a lélek fölszívása s kilélekzése.- Ah, Uram! adoranda
Trinitas et dulcissima vita, generans aeternaliter, spirans et
connubium - folyton egyesülö élet. Ez az örök, szép, szent
erosz, melynek a mi nemi eroszunk csak szirnbolurna ...
Bocsásd meg c hasonlatokat, hiszen te csináltad ezeket. De
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hát az ember eltorzítja őket.· :E:n nem a torzalakulásokat,
hanem a tiszta szeretetet értem.*
Nov. 28. Imádom Uramat, a nagy Urat, akinek beszéde
is tett. Nincs ajka, csak végtelen hatalma ... Sault leüti a
porba, s szól hozzá. Azok nem fogalmak, azok illetések, érintések, akarás-áramlások. <<Tremens ac stupens». áll ilyenkor az
ember; Isten dolgozik benne. Nem szól, hanem érinti a lelkét.
Ha nem érinti, akkor is vannak fogalmaink, de az nem élet.
Viri autern illi, qui comitabantur, stabant stupefacti videntes
lumen, auctientes vocem - az Isten nem illette őket. Mikor
lélek szól a lélekhez ... mikor az érinti ... szent, szent ...
Az ember erről is okoskodik, hogy miért csak Saul, s nem
a többi?- Ah, Uram, azt gondoltam, hogy az emberek ítéleteivel szemben az vigasztalhat, J>ogy nincs a világon ember, kit
úgy megítélnek, mint ahogy Istent ítélik, kritizálják s elégedetlenkednek vele l Ki tapasztalta meg az Isten eljárásának
különbözőségeit jobban mint Szcnt Pá!, kit az Isten fölemelt
s szólt hozzá, mialatt másokhoz, kik mellette álllak, nem szólt
(Rom. 9, 20 21. Rom. ll, 33 etc.).

Dec. 19. Ha fölemelem a szent ostyát s a kelyhet, úgy
látszik, mintha az egész mennyország a barokk-festészet
csengő, jubiláló, láncoló magatartásában fogadná ; együtt
forr, lángol, lejt, leng és énekell Egyetlen minden színben
lángoló s minden lejtésben s lengésben ünneplő gesztus.
Azért szerelern a barokk-művészetet; ezt a színekben s alakban s lendületben megrögzített dicséretet. Laus Deo - ezt
hirdeti, s ezt éjjel s nappal s főleg napsugárban. Ez a művészet:
a lélek akcióban való a boltívekre, melyek oltárok s eucharisztia fölött ívelődnek l Ez a nagy csengő, lobogó, dicséret.
Homo creatus est ut laudet Dominum l Azér:t oly találó, hogy
a barokk-művészel kifejezést nyert a! Gesu-templomban, Szent
Ignác sírja fölött. Az íveken repülnek, szavainak, lángolnak,
énekelnek az Isten angyalai.. Uram, mily fölséges dicséret,
mily énekkar, mily orebestrum az ott fönt, az örök szférák
közt, ha ily gyönyörű képekben tudja az ember is az Isten
dicséretét elképzelni !
Hát a szent ostya s a kehely körül ily tripudium, ily laus
et gaudium örvénylik. Minden Urfelmutatás a dicséret s ének
örvényeit kanyarítja föl az égbe. Ez örvényekben lelkek s
szellemek, angyalfejek, angyalarcok keringenek s angyalajkak
kiáltják világgá a dicsőült teremtés imádását s hálaadását.
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Jó papok, nézzétek ez örvényeket, melyek csillagok közt
szakadnak s keringnek az ég felé l Nézzétek, a Sacramentumból mint kiinduló pontból törnek fölfelé l Nézzétek, mennyi
genialitás s művészet. s mennyi erő és hév s a szívek lángolásának mily viharja adja ki azokban erejét ! Ha az mind úgy
kőben meredne s testi szépségben kif<>jezést nyerne s csillogó
szemekben s lelkes pihegő ajkak zenéjében gyulladna ki l
Mit látnánk akkor? Ah, testvérek, Jegyetek látók, legyetek
meglátói az lsten pompáJának. t..lhiSZitek, hogy nem férne
belétek, bármily kerekre táguina ki pupillátok? Legyetek
hallók, meghallói a szent zsongásnak, az ezer citerahúr
pengésnek ; meghallói a suttogásnak, az örök szerelern s szerelmcs vallomásainak s gerjedelmeinek.
Most karácsony lesz, tehát kinyilatkoztatás ; fények
jönnek közénk, lángok és sziporkás szikrázások. Testvérek, lássuk meg az Urat, az édeset, ''a világító gyermeket» ; világít a lelke l Testvérek, karácsony lesz, tehát kijelentés, szent titkok kitárása, vallomás, suttogás! Azt hallani kell. Azért van csend, hogy füleljünk s hallgassunk.
Hogy is mondják? ((Cum medium silentium tenerent omnia et
nox in suo cursu medium iter teneret» - mikor minden elcsendt>sült, mikor az éjtszaka is a sötétség s a csend rengetegébe
hatolt bele, bele a közepébe, akkor ((sermo tuus de coelo, a
regalibus sedibus venitn, akkor jött az lsten megmondani,
ami a szívén volt. Eljöttél s megláttalak, te édes világító
csecsemő. Eljöttél s meghallottalak, te suttogó, gőgicsélő
'dnfansn-om, aki mégis ,,fans»; jaj, de mennyire ! Hogy tud a
lelkemhez szólni l S hogyan; mit mond? Nagy dolgokat;
álomba illő elgondolhatatlanságokat ; biztató megnyugtatásokat s boldogító szeretetvallomásokat. Elmondja, hogy
mindig rám gondolt ; hogy nem türtőztette magát tovább ;
hogy fölszakította az ég kegyelmeinek óceánját s hogy most
nem víz-özön, de fény-özön, méz-özön, csók-özön lesz, lesz
s így marad s nem lesz lefolyása.
Ah, a gyermek életfakadása az örök élet földön való napkelete s ez a dobogó gyermek-szív annak a vérnek a forrása,
mely üdvözít! Édes kehely, JézusSzíve, tele vagy, te öntöd
ki magadat a nagy menyegzős napon ... Jézus Szíve, szent
forrás, örök életek, miriád lelkek üdvözülésének szent forrása :
ah, szent barlang, hol e forrás fakad, ah, szent sziklák, hol az
üdvösség vizei szökelnek ki l Szent karácsony, veled úgy sem
végezhetek ; te mindig fölemelsz s új lendületet adsz. Igy
vagyok, míg élek s így leszek, ha majd ünnepelek ott túl,

226

az örök karácsonyban, a mézédes szeretet s a csókos boldogság s öröm hazájában. Evoe l Evoe l Io triumphe l

Dec. 28. Aki az Úr Jézust szereti, az szökell, mint a
hegyek s halmok, s tapsol mint az erdők a szélvészben, ha
elgondolja, hogy ö az Úr Jézust imádhatja a szentáldozás
után magába térve s mégis kiömölve, mínden misézö pappal,
minden áldozóval s azok őrangyalaival s Szent Mihállyal, az
Oltáriszentség arkangyalávaL Ezek az oltárok is hegyek ;
jaj, de felszöknek felhőmagasságokba; ezek a misézö s áldozó
lelkek is tüzek s tüzvésszé, égbecsapó lángokká növekedhetnek l Ezek a lelkek s érzéseik is erdők, ligetek, harasztok,
s azokon végigzúg s muzsikál, aztán meg végig tántorog a
megindultság szele. Hogy izeg-mozog, leng, tántorog, támolyog itt törzs, ág. gally, levéli Jézus, Jézus, ne mondd, hogy
nem volt itt senki, aki nem szeretett, aki nem énekelt, aki
nem égett érted s nem gyúlt ki s nem gyujtagatott ... Itt
vagyunk és élünk és szeretünk s égünk.
Dec. 28. A túloldalon van az én karácsonyi, angyali
karom. Barokk angyalok; ah, kedves angyalaim, lehetnek-e
önök mások? Vannak-e gót és román angyalok is? Nem, az
angyalok lengnek ; az indulatok, ai emóciók szelében, a
szeretet szélvészében állnak; azaz, hogy lendülnek s repülnek.
Arcuk ég, sugárzik - facies ej us sicut angeli: spirantis,
candentis, fulminantis. Lelkük olvad ; szemük, ajkuk, arcuk
forró s édes s mélységes élet gödröcskéje, nyílása, tűzhelye.
A barokkban van a fény, a tűz, a glória, a tánc, az ének, az
öröm, a győzelem ! Laus et honor, et benedictio et gaudium,
pózban, gesztusban, tekintetben, lendületben ; s amihez ér,
az mind azzá s olyanná válik. Biztos, hogy a mennyország
barokk-stílben van tartva. Az Alleluja, a Glória, a Kyrie, a
Benedictus, a Sanctus, a volantes Seraphim, Cherubim- mi
legyen w• más mint pathos és actio? !
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Jan. 3. Külön hálát adok a reggeli csendért, azért, hogy
a reggeli ködben magam lehetek Jézusommal s elmondhatok
neki mindent. Lelkem előtt tornyosulnak a világ, az ország,
ai egyház, a papság, a hívek s hitetlenek bajai- jönnek felém
mint az Úceán hullámai. Mit csináljak velük? Azt mondja
őrangyaium : mondd meg Neki ; szólj neki róluk l Tárd föl l
Ah, Uram, egész lényem nyelvvé lesz s imádó s epedő ajakká ;
szól, suttog, beszél neked. Imád téged minden oltáron, minden szentmisében, minden áldozóban. Szemeim előtt elvonulnak falusi templomaink Pilisszentlászlótól le Baracsig s
Vajtáig ; mindenütt imádlak s mindenütt kiáltok hozzád.
A haldoklókért is, a betegekért, a S"zegényekért l Mindnyájukért! Uram, valakinek ezt meg kell mondania- az imádás
s könyörgés nyelvén, hogy azután te intézkedjél ezekről a
nagy üdvözítő akarás nyelvén l Te, édes l
Jan. 18. Akik sokszor áldoznak s mindennap miséznek
s lelküket szent örömök izgalmaival telítik, azok okvetlenül
«más» kifejezést nyernek még arcukon is. Lehetetlen, hogy
ez a mély, szent s édes öröm, mely annyiszor átfut rajtuk s
vérüket mozgásba s idegrendszerüket szent remegésbe hozza,
nyomtalanul elvesszen. Nem, annak nyoma, e szent áramoknak árkaik vannak, s ezek az árkok a lélek sugárzásaival
telvék. A Prima is mondja: «et sit splendor Domini super nos» ;
hát a leglelkibb splendor az eucharisztikus egyesülésből jön.
Az a szent öröm, az a béke s az Isten tetszése átjárja a durva
testet s a tompa kifejezéseket. Igen, Uram l A te tetszésed
tudata s az a fölött való öröm, az az őrangyal két szárnyának
zománcain tükrözik s onnan megint a lélekre verődik. Tetszeni a Fölségnek, ragyogni a tetszés tudatától, törni magát
a szent tetszés után, s megdermedni a nem-tetszés vagy épen
visszatetszés gondolatától : ezek új, boldogító hatalmak s
nagy ethikai erők, melyeket birni fölgyülemlíteni s érvényesíteni kell l

228

Jan. 22. Az égen egy nap egy a hajnalh~sadás, a nap
lámpájának s az élet tűzhelyének kigyujtása ; de az anyaszentegyházban folytonosak ezek a kigyujtások. Az oltárokon,
a szentmisében kigyullad az a tűz, melyet az Úr hozott s itt
hagyott s akarja, hogy égjen s gyujtson. Folytonos, szakadatlan égbetörő lélek s szív-kígyulladás a szentmisék sora. Ah
oltárok, hogy el nem hamvadtok, s tiszta terítők, csipkésabroszak s damasz korporálék, megnézlek, nincs-e égési foltotole Ah Uram, nagyon szeretlek ! Ez a tűz lelkem melege
s vérem forrása s szökellő hulláma ; úgy lejt, úgy táncol mint
a Niagara folyó,mielőt.t lerohan. Az egész csupa mozgás,
iramlás, vonzódás, önfeledés s odaadás a mélységnek ...
Jézusom, szereteted mélységei vonzanak, s mi táncolva
megyünk s lejtünk l Nincs az a friss, fürge leány, aki így
siklik s akinek lelke úgy, oly könnyen lejt. A keresztény
temperamentum a nagy mélységek vonzásával van telítve.
Van a lélek oly omló, oly folyó, oly lágy, oly simulékony s
formás mint a víz ; arra való, hogy folyjon, menjen, táncoljon
s ki ne fáradjon s siessen s hömpölyö~jön az örök mélységekbe.
Lám, lám, ez a lélek, ilyen a lélek.
Jan. 22. Il purissimo lenzuolo della santa Umanitá (Da
Ponte) - ezt a tiszta, damasz abroszt, a szent-emberséget
vette magára a Verbum; ez az ő «stola albája». Ily tündöklő
s omlékony gyolcs, amibe takarjuk azokat, kiket szerctünk,
az imádság. Lélekből, érzések, indulatok szálaiból szőjük s
ráborítjuk arra; belegöngyölítjük a nekünk kedveseket. Mily
jelentős azért, ha a nő sált köt annak, akit szeret vagy meleg
takarót. Ez is ((scutum bonae voluntatis''· Az Isten szeretete
a pázsitban, az erdőben, a vetésben sált körít nekünk ; legmelegebb sálja a napsugaras levegő.
Jan. 26. Miért van a szentmise? azért, mert az ember,
amint egymaga nem győzi az életet Isten nélkül, -hogy is s
mit is győzzön nélküle? -- úgy nem győzi a kiáltást, nem
győzi az imádást s a bűnök s a lelki rémségek terhét. Mikor
misézni megyek, lélekben magam körül látom a világot, azt,
melyet nem ismerek, s azt, amelyet ismerek, látom, hogy elkísérnek szerelteim, az egyház, a haza, a lelke~ gyötrelme s
kínja, poklok és mocsarak - ez mind jön velem. Nincs a nyitrai Matka bozán annyi koldus-kirakat, mínt az oltár lépcsőí
nél a szenvedés s nyomor végtelenbe nyúló sorai. Akármilyen
szép az a templom, s patyolatos fényű s lengő csipkés az az
oltár, az igazi perspektivában, mely az áldozatot bemutató
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papnak nyílik, látja az ország, a kereszténység, az egyházmegye, a város és falu kínjának, lelki-testi bajának szimbolumait. Ah, Uram,· mily látvány, mily förtelem és bűz l Ah,
Uram, látod, mint vánszorgok e teher alatt, e sötétségek rémítő
megtapasztalásaitóli Én kiáltsak s én emeljem e terhet?
én állítsam meg e mozgó mocsarat? e kloakákat én tisztítsam? a vérbaj penészflóráját én irtsam? Ah, Uram, e pusztaságelkínoz s elgyötör se teher összezúz ! Nyelvem szájamhoz
tapad, s szemeim fénye kialszik. Én? Én? Nem Uram, világos,
a világ s a lelkek kínja, a förtelem s a sivatag ordító nihilizmusa rossz címhez fordul, ha tőlem kér s vár valamit. Magam
is, mint az elgyötört vándor e poklok útján, mint az eltikkadt
s fölzaklatott kedély az ellentmondások sziklái közt feléd
epedek : forrásom. tavaszi pázsitom, anemonás Zobor-csúcsom ! Te vagy, aki kellesz l Te hírsz ezzel! Te kiáltasz, s
meghallanak; s bocsánatot kérsz, s adnak. Kik? Az a három,
akinek általad és veled és' benned mindezek dacára, poklok s
kínok, mocsarak, kloakák, vérbaj-penészflóra dacára, végtelen a dicsőséged, az örömöd, a kitörő vigasságod, a csengő,
zengő, ragyogó boldogságod, az imádandó Háromság, a
boldog, örök élet, öröm és vígság. Amen.
Febr. 3. Az az édes képzet vissza-visszatér, mikor a kelyhet veszems a szent vér az ajkamhoz loccsan, hogy akkor Jézus
pp.ha ajka nyomódik ajkamra. Ah, mily csók, az örök szeretet
s az üdvözítő barát csókjr.. l Azután pedig a kehely végtelenséggé tágul, s ajkam előtt a tenger, a tej-tenger, a méz-tenger,
s belém akarna ömleni ... No, de mit fogadhatok belőle? Mit,
mennyit? l Csak úgy ízlelern s nyelern s egyesülök vele, ki
Minden l Itt állok, s szemern rámered, s lelkem örömujjongva
kel _föl, mint a tengert üdvözlő nap : ccDu solist die Sonne sein l
Du solist mit deinen Strahlen Das farbenlose Meer der ganzen
Gottheit roalen l» Ah, Uram, mindenem l S hogy fekszem neked
Tenger, s mélyeidbe iparkorlom . . . s hogy merítek belőled,
kristálytiszta, feneketlen dzsindzsám l Hogy merítek sokak
számára- eszeveszett politikusok, széjjeleső házasok, parázna
papok, kislelkű tökmaglelkek számára l Mily merítésekkel l
Mily kiindulásokkal a mélyből l Sokszor gondolom, hogy a
lelkek sivatagába, az alélt s tikkadt vándoroknak innen kell
5uttatnom életet, frisseséget ... erőt l
Febr. 6. Tele van az ajkam csókkal, tele van a szájam
ízzel, tele van a szívem vérrel, tele meg a lelkem tűzzeL Misé-
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ről jövök. Ah, hegyvidékern és gyürnölcsösörn, májusis júniusi
s júliusi kertem . . . Ah, zuhogó, lángoló, harsogó s vakító
élet az erő s szépség formáiban. Tegnap Agatha ... Istenem,
Agatha, a rnarnilláját sirató görög leány, kit az apostol gyógyítani s buzdítani jött, ki a marnillát siratja, de az életét
odaadja. Agatha, régi szerelmern, úgy állsz szemeim előtt,
ahogy «expansis manibus in carcere». Azután ma Titus, az
apostol ÖI,örne s vigasza ; azután Romuáld, a sötét középkor
nagy világító embere ; azután ... azután ... Hát ki tud .ünnepeket csinálni, ha nem az Úristen, s hol van ünnep olyan,
rnint az egyházban a harsogó, táncoló, diadalmas élet folyama
a «flurninis impetus laetificans viritatem Dei))? Ah, rnily öröm,
hogy forog és táncol, hogy perdül s karikázik s zuhog itt az
élet, rnint a Niagara s rnint a Traun, mikor esik, s a schladrningi patak. No meg a Tarpatak l Io triumphe l - Mit csinálnak a világ szilénjei, faunjai s manói s blazírt, rnonoklis
kutyálkodói l - Evoe l

Febr. 18. Ah, a páthoszt, az izzást, a hevületet s a lendületet sohasem szabad kifelejteni Krisztus lelkéből Szíve csupa
láng. Ő folyton benne van az ő baptizmusában, hiszen rnint
jelenben kérdezi a Zebedeusoktól ... «et baptismo, quo ego
baplisor, baptisari»; igen, de a Megváltó lelkében a lelkesülés
s · 'a győzelmi érzés dagálya emelkedik. Az ő lelke az igazi
«laus Deo», egy folytonos ascensi o. Ez az igazi barokk lendület;
hegyvidék, hol minden hullám égre csap. Ah, rnily zene, mily
szoprán égbe-lendülések s az orebesterek rnily széles körben
lejtései, rnint a sasok szárnyuk libbentései nélkül meghúzott
körei- nagy, féktelen s akadálytalan szabadságban. Ezt ne
felejtsük l Ha Jézushoz hajolunk,.rneghalljuk szívében a legszebb glóriákat s sanctusokat s hozsannákat. Ott vannak
a harsogó sa vakító fények, színek s hangok zuhatagjai s az a
millió ezüsthúr s az a fölséges citera-pengés. Azután itt a szent
öröm a megváltás diadala fölött, az égkapu-nyitás mámoros
boldogsága fölött, a nyomában mögötte elnyúló léleksávok
fölött - a szépség s az erő arany s ezüst pántlikái az ő babérkoszorúj ában.
Febr. 20. Nincs édesebb s mélyebb s kéjesebb öröm, mint
az én szentmisém, áldozásom s hálaadásom. Igazán itt valósul, hogy «laetificat juventutern meam». Azt gondolom, hogy
higienikus szempontból is ez a folytonos cdevari super se», ez a
lendület és tűz, mint életfolyam szalad s szakad át a lelken ...
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hegyi patak, mely zeng és énekel, és táncol. Moóron farsangkor az ifjak kimennek az utcára «juhajzen», sa kisebbek kérik
apjukat: «Vater, lass mich hinausgeben juhajzenn. No hát
ilyen «juhajzenn cseng a lelkemben. Mintha csak a Soonenschein-alpon ugrálnék a fűszeres, napsugaras, lilakékes levegő
ben. Uram, mily kicsiny más öröm ezzel szemben- morzsák,
kéménvhől kiszálló szikrák l Euoe ! Io triumphe !
N~ meg aztán a nagy pompa a tisztítótűz tárnái szájában! mint a tokodi vízbefúlt kőszénbányánáL Nem tudom,
hány lóerős pumpa akarta itt a vizet kiszívni : úgy vagyok én ;
pumpálole Jézus szeretete hevével kiszívom a lelkek keserű
ségét. Gyertek, gyertek ; muszáj ! Oriási erő szív föl titeket !
Majd meg szárnynak, repülőnek látom magam; az egyház,
a haza romjai, a lelkek terhe, a nagy lapály, az intelligencia
elidegenedése az üdvözítő, megváltó hatalomtól ! Hej ! Da
braucht's ein Juhajzen, dass Berge und Himme! wiederhallen!
Itt kell megfeszülés, bátor, nagy akarás ! Neki ! föl l följebb !
l o triumphe ! Mikor az ű dvözítő szárnyai elénk tárulnak
oltárainkon, terheljük meg azokat ! Elbírnak ! mótorok ! de
milyenek ! Juhajja ! !
Márc. 9. Van egy sajátos oromom, most hogy megtudtam, hogy a Szent Donát-kápolnában az Oltáriszentség őriz
tetik s így az Öreghegy is Szent Mihály citadellájává válik;
szárnyas alakja, mint fölségesen ünneplő öröm s dicséret bodrosodik ott fönt. Azután Sukorón, azután Nadapon, azután
Juobán és Isztiméren és Szeottamáson-a mi tűzhányóink.
Laus et honor et actoratio et colles aromatum ... Én, Uram !
mily csengések s viiianások a magasból ! A te Fiad misztériuma az imádás felhőjében. Sinai és Tábor és Golgota és Olajfák hegye mindegyik : Montes sancti !
Máre. 22. Fölséges nap , amikor az Úr Jézus bevonul a
lélekbe mint tavasz és erő és öröm és egészség ; mikor az élet
tengere mint dagály behat s fölhat a tengerbe siető ereken s
patakokon s folyókon, föl a lélek hegyeibe. Ah, szent élet
érzés ... örök élet-megérzés ... ah, szent lendület ... bátorság s odaadás ... Azután oly jó, ha a hegyi vizek a hegyek
temperamentumával s zöld vizes színeikkel a Dunába érnek,
ha ki nem fáradnak, ha a fenyvesek emléke zöldel mélységükben, s ha a csobogó, szökellő hegyi patak tempóját megérezni
még rajtuk. A Vág már nem ilyen; a hegyek e bátor táncosát
a lapály elálmosítja ; a Garam azonban inkább az ! Ah, tem-
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peramentum, ifjúság, szeretet, formaszépség, üdeség, föl nem
örlött életerő ... Szent misztérium, édes kenyér, te ilyen lelkeket nevelsz ; s gondolom, hogy szentségi kegyelmed az
aktuális szeretet s bensőség lévén, annyira segíted az tfjú temperamentumokat l A rózsahegyi templomban voltam először
az Oltáriszentség előtt, az első szentmisén ; s ott tovább vág~
tat neki a Zsebrádnak a Vág ... Hát a lelkem a hegyen találkozott a misztériummal ; nézte azt naiv gyermekszemmel s
nem értette, hogy mennyire veszi bele magát az a szeretet,
mely hegyekről jön s a hegyeket nem felejti ; sőt megérezni
rajta a legunalmasabb laposságban is a hegyek tempóját.
Azért megyek bátran s bízvást-mint aki hegyről jövök lendülettel s a hegyek energiáját érzem.
Ápr. 5. Karisbact meleg forrás - miéÍt épen ott? De ha
ott, miért nem lehetne itt, itt aszívben meleg, forró, duzzogó?!
Ah, hát lehet-e máskép? Jézus bennünk; Jézus lelke, szíve,
melege, lendülete, lökése, vágya? Ime a meleg forrás szívünkben? Mit csinált a latorral a kereszten? Mit csinál hát velünk?
Legalább svungot ad ég felé, hogy bizzunk s törjünk, magunkkal ragadjunk sokakat. Bergson valami élan vitale-ról regél,
de az mese ; ah, azélan vitale itt van az eucharisztiában, s megkapjuk s átveszik a lelkek, kik sodrába kerülnek. Evoe l Evoe l
Ápr. 7. Ah, eucharisztia, mit írnék rólad s édességedről s
fölséges tapasztalataimról veled szemben? Folyton föl-föltör
szívemből a hála s imádás érzete irántad, Uram, ki ezt gondolatban alkottad s a valóságban a szeretet remekévé rendelted l Hogy letörtél minden emberi gondolatot és számítást ;
hogy jöttél föl új szereteted világának látóhatárán tündökölve
és lángolva l Hogyan törtél össze minden akadályt, mely közénk s k~zéd. állhatott volna, s azt okoskodta volna ki, hogy
így nem lehet, úgy nem lehet, ez nem illik, az sérti a Végtelent Ah, ezek a cogitationes timidae ... Te pedig eljöttél s
elhíttál s asztalodhoz ültettél, s azt mondtad : egy család vagyunk, kik egy asztahiál ülünk bizalmasan s eszünk A család
szentélye tűzhely, az ezen készülő étel, a confarreatio, bensőleg
összefűző s egymáshoz kötő jelentést nyert. Ah, eucharisztia =
confarreatio; étel Jézusszíve tűzhelyéről, mely által bensőleg
kötődünk Krisztushoz l - A régi magyarok is Ukkó poharait
itták szerződéseik megkötésekor.
Ápr. 18. Panis, quem ego dato ... ah az, melyet ő ad.
Anyánk sütötte- az otthon kenyere l A katonák meghatott-
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sággal ették a lövészárokban az otthoni kenyeret. Mikor azt
ették, otthon voltak ; együtt azokkal, kiket szerettek. Panis
de domo paterna ... panis de coelo ... omne delectamentum
babens ... A halhatatlanság s az erő illatával l
}fáj. 14. Tegnap lezajlott a katholikus nap - pompás
Itt volt X ... Ez a külső keret;~ a belső? Az én Szentlelkem, melytől a lélek puhul és hajt, lángol és lobog, fakad és
folyik, termékenyül, alakul, átlátszó és tükör l A Szentlélek
igazzá, istenivé tesz, átjár és bennünk lakik. Istenben mi, s a
Szentlélek bennünk l Ű a mi országunk, s mi az övé. Az ő háza,
szentrlye, fészke ... itt pihen és költ és dobog. ű a punctum
saliens l Itt az otthonod a lelkem- inhabitans Spirítus l Nem
vendéglő, nem szálló, nem heverőhely, nem átmeneti pihenő,
hanem otthon ... «A mi házunkn, ezt olvastam Monor körül...
«A mi házunkn, mondja a Sancta Trinitas a lélekről! Mily
távol (esik) a protestáns <<justum declarar:en a sanetum faceretől, s ennek megint bensősége nemcsak a gratia, a donum,
hanem a Donator maga. Nemcsak a vízsugár, hanem a forrás l
Erről nem lehet disszerálni, ezt átérezni s birlalni s élvezni
kell!
esőben.

Máj. 21. Veni Sancte Spirítus l Ha a méhecske gazdag
mézforrást talál. pl. hársfát vagy nagyon mézes virágú berket,
teleeszi és issza és szedi magát hímporral és nektárral és viszszarepül a kaptárba és jár és dörgölődik és testecskéjével átmászik a sorokon, s azok észreveszik és követik, s elvezeti őket
oda, ahol ők is merítenek és gyönyörködnek . . . In odorem
unguentorum tuorum trahe me ... bonus odor Christi l Ez az,
aminek kell megérzödnie rajtunk : az élet, a szép élet parfümje. Jobban meglátni: nagyobb tisztelettel ; jobban megszeretni: nagyobb hajlékonysággal s fölvevő képességgel, készségesebb idomulási hajlandósággaL Ez a testimonium de
Chrisío : a) a Lélek ilyenekké tesz, Krisztus kegyelmét, erejét
s szépségét visszatükröztetökké; b) minket arra képesít. ő a
művészünk ; rajtunk mutatja, hogy mit tud ; ad világosságot,
hogy lássunk, hogy Krisztus szemével lássunk, ítéletével ítéljünk, a jós rossz közt különböztessünk, a fölséges, igaz utakat
jelezzük, a fölfelé törő irányt képviseljük, a szép életet bemutassuk ...
Jún. 8. JézusSzíve ünnepe : Jgnem venimittere ... S miben hozta a tüzet? Szívében ... Ah, tűztartó ! Szemében a
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fényt, szívében a tüzet. Du solist die Sonne sein l Du solist
mit deinen Strahlen, das farbenlose Meer der ganzen Gottheit
malen l Du solist das Feuer sein, du solist mit deinen Garben
die festgefrorene Welt zur Frühlingstochter salben l S mi
megyünk nyomában, mi gyujtogatók ; nekünk is ugyanazt
s ugyanúgy kell akarnunk: gyujtani s tüzet magunkkal
hozni, az arravaló tüzet szívünkben. Ez a vágy égessen :
égjen a világ a Krisztus tüzében l Az egész világ l Hej, kétharmad még meg sincs keresztelve ; csak egy Istenben hisz
(törököt, zsidót beszámítva)·l Milyen lehet JézusSzíve vágya;
mily ürök előtt álli mily tüzek feszengenek benne l Gondolj
a seirneci kohókra l A tűz megvan, de szét kell vinni s szét kell
szórni l Égjünk s ne okoskodjunk, hogy hogyan is lesz ! Égjünk s gyujtsunk, s ne kérdezzük, hogy miért nem ég a világ? l
Azzal a mélységes tudattal járjunk : okvetlenül tüzet viszek,
tehát gyujtok s égetek; mindenekelőtt pedig magam égek.
Ah, ebben nem akadályozhat világ, elfogultság, babona,
bűn. Ah, én égek, én szeretek s hevülök ...

Jún. 19. A bűn az, ami Istent tagad, támad, sért. Rettenetes ... s ami fölvértezi haragját, s fölkelti a végtelen Fölséget, fölborzasztja az óceánt, föltornyosítja hullámait ; azért
van pokol : nem az emberi érzés, hanem az isteni ítélet önvédelme, állítása, érvényesülése. Én a kutyát nem értem, s
épen azért az máskép tesz mint én, s erre azt mondjuk, hogy
az ösztönét követi ; az Istent sem értjük, s azért az is máskép
tesz mint én, s poklot kanyarít. Ah, az emberi gondolatok nem
futják, mikor a nem-emberit, az emberen kívülit, a világot,
a végtelent fölérteni akarjuk: timidae cogitationes ... A világ
energiái is minden számon s mértéken felül valók : non
sunt ad usum delphini. Az a mozgási energia, mellyel a föld
mozog, az a súly, mellyel hegyek s tengerek nehezednek, az
óceán nyomása: mindez nem emberi mérték. Nos és a végtelennek mi fogjuk előírni, hogy így meg úgy? ...
Júl. 2. A szent vér hónapja, a legtüzesebb hónap ; a vér,
az élet, az erő hava. Szent vér - mi minden az? De végre is
ez az a res, melyről el kell mondani, hogy clementum materiale redemptionis. Az Isten s Krisztus s az emberiség megváltásáról s annak történeti eszközléséről gondolkodva, ezt a
piros, rubintos drágaságot nézik. Krisztus az Üdvözítő, s váltságul a vérét adta. A vérkiontás jelezte, hogy életét, hogy
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magát adta ; de a res, amit adott, az a vér l o sanguis realis
et regalis ...
Szent vér ! egy cseppcel több mint minden ... A világ
s a teremtés csak remek foglalat ennek az eleven s folyékony
drágakőnék számára : egy cseppnek a Krisztus véréből.
Belőle vibrál a tüzes szeretet perzselő sugara ! Ah, milycn
az energiája ! A lelkek váltságát adja millió világok bűnei-,
förtelmei-, rémségeivel szemben. Legyőzhetetlen, kiolthatatlan, kimeríthetetlen a tüzes energiája. Isten gyülemlítette,
Isten gyujtotta ki azt. Ah, imádjuk, áldjuk, szeressük; bízzunk
örvendezzünk, jubiláljunk ! Nagy az Isten, véghetetlen, azért
ily nagyok a művei l Fölséges alakító és költő, teremtő és
konslruktor ; s Pbben telt kedve. Hát ezt nézni s meglátni
s élvezni kell s fölolvadni benne. Vér, vér, vér, ah, de tüzes vér;
vér - rokonvér s isteni érdemet fölszívott vér ; a mi vérünk :
Frater et sanguis noster, ki e vér erejében (erőt adva neki)
a lelkek paradicsomát formálta ; különbet mint Fra Angelico ...
de olyféle tisztaságban, szépségben, kellemben s ezüst barsqnákat fúvó muzsikákban. Vér, vérünk, megváltásunk, örök
életünk. Ez a bolygó «terra» nagy szellemi fakulája ; ez leng
s lobog rajta, mint zászlaja az admirális hajónak a bolygók, a
csillagok hajóraj ában. Ugyan mit tettél, Uram, ilyesmit más
világokban?
Júl. 2. Isten a bűnt végtelenü] gyűlöli ... Isten gyűlö
lete l mily megsemmisítö indulat, mely poklokat gyujt l Mit
lehet ez ellen szcmheállítani, qminek realitási tartalma fölérjen- realitást az Isten gyűlöletének realitásával szemben?
i\1ily hatalomnak kell annak lennie, mely ezt a súlyt clbírja? Az a szent vér I Mily láncnak vagy attrakciónak, mely
a széllökött világokat egybefűzze'l Szent vér I Szent vér ...
lávafolyam. A világ eljegesedett ; morális jégkorszakba
fagyoU bele ... E rettenetes légáramok most is járnak most főleg - s megfagyasztanak minden irgalmat. Mi a pogányság? a magába zárkózott, morális jégkorszak I Ime a
szent v{·r mint lávafolyam nyúlik e jégfalak felé ... olvaszt...
A füld, a lelkek földje föllélekzik ... A lávafolyam lehelete
más levegőt lehel: mcleget, bizalmat, békés fejlődést!
Au!J. 27. Búcsúzam Szent István ünnepétől; tőle nem;
hiszen kápolnilm az ő régi bazilikája helyébe esik bele. Itt
zsong, itt méláz, itt gyullad ki a hagyományos áhitat l Az
idén Sz. prédikált; én azt mondtam volna: Az evangélium
a kiosztott mnárói kemény ; jelenti a kooperáció, az ope'ráció
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szükségességét. Élet =- akció ; szellemi élet = nagy akció ;
nagy hívés, szerelés, akarás : a folytonos al<ció. A szentel<
lelke = hevülés, törekvés. térfoglalás ; hódító, harcias lelkület. Ez a szentnek szelleme. E bűvölelet (fascinatiot)
érteni, érezni, osztani kell. Tenni. cselekedni, alkotni - tervszerűen, célszerűen ; nagy, rendezett akarattal a pogány,
féktelen, szertelen akarat. a füstjét levágó. földön mászó füldi
irány helyett. Tehát a nagy irányok s a nagy akarások lelke.
Ezzel teremlett Magyarországot. Óriási mű s megfeszülés l
Vezeti öt a nagy hit. Ez az ö meglátásának világossága. Más
napsütés, mint Turán és Etelköz é~ a pogány pu5zta fényei.
Ezeknek is van lelke, lehe, szenvedélve, de nem konstruktív;
legföljebb tengő élet. A ragadozó m~dár tekintete ... a .száguldó paripa lehelete ... Cj világ, új célok, értékek hierarchiája ... Puszta. kö s álmos ember ; ... de aki égi Jajtorját
lát s megijed : terribilis est locus iste ... Puszta, csipkebokor, mélázó pásztor, ... de aki a csipkebokort lisztán látja:
a földet szent földnek ismeri föl. Puszta. ház nélkül, csak
sátorponyva terül rajta ; út nélkül, itt-ott szekérkerék széles
nyoma ... vágások ... s azután alba ecclesia, fehér faragott
kövek boltívekbe rakvas csipkékkés virággá faragva .•. Nagy
életkonstrukció, - nagy látomás ... hívás és meghallás ...
vonzás és iramlás l Igen, új világ l Napsugara Krisztus, orientációja örök élet, biztatás, az, hogy szeret ... és ... gondot
visel. De végtelen, nem-ember ... Értékei nem a föld s
a boldogság itt, hanem eselleg mindennek megtörésével a
lélek. Új világ, új hegyek, forrásvidék, gejzirok, titkos, szent
források mint erdőkben, a csobánkai ((Bründli» vagy a mexikói
s a pilisszentkereszti: árnyékban, csendben; az a miliöje, s
az élete a mélységek lüktetése. A zene és ima l Oltárhegyek ...
s körülötte f.orrások ... vizek ... kegyelmek l Végtelenü!
gyönyörű emberség ... Krisztus a szíve, a lelke l S ez mind
középkori kiadásban, a hit realizmusával l Ezt a világot
hordozta s azután alkotott. Népet, életet szervezett : a tekintély hatalmával. Tekintély, mi az? A nagyakarás l A nagyuraság. A nagyhatalom : csak egy az Úr s egy a paranrsoló
akarat. Tisztelet neki, hódolat s rend ... Korona e faszcináció
fényében ... l Tisztelni intézményeinket ... mi : corpus Coronae Sancti Stephani; a nemzet, mely Szent István koronáját
hordozza s tagjai a testületnek ... S intézményeket : házasság, család, olthon ; aztán erkölcs ... Nép, melyet becsülni,
nevelni, emelni k<'il . . . Mi most nézzük az alkotmányt :
ké~zen áll ; mint ahogy nézzük a kölni dómot a lapos Rajna237

parton s Michelangelo festményeit a Sixtina boltján l
Jelleme kemény és gyengéd volt. Nem pacifista, hanem
paedagogus-rex, judex-rex, vindex-rex. Kard és bot, jogar l
Középkori büntetések ... S gyengéd ; irgalom, könyörűlet,
áhitat a Szent Szűz iránt, Alba Ecclesia királynője iránt. Homo
Dei ... gentis. . ecclesiae . . Haszeretjük a hazát, szeressük
őt, tiszteljük. Szercssük művét.
·

SzP.pt. 3. Ah, meglátás és megérzés, lelkem e két lefoglaló
gondolata s orientációja. Az öntudat reagáljon, s észre s magába vegyen. Arra való, hogy telíttessék, hogy gyulladjon s
lendüljön. Csodálatos preokkupációm : a nagy valóságok meglátása s megérzése. Azt szeretném, hogy nagyságukban, újságukhan, imponáló f6lségükben omoljanak rám. Ahogy megérzik némelyek a földben a vizet, a szenet, az ércet, azok
sugárzatát, úgy érezze meg a lélek a nagy realitásokat :
Istent, lelket, túlvilágot. De hiszen még a villamosságot sem
érzi ; mily szerény, öt kis csappal vagy horoggal ellátott
valaki az ember. Horgász fények<:!, hanghullámokat, pici olajcseppeket. Hát az ér, a szellemi nagyvilág? Erre való a kedély
s a természetfölötti szcrv, a hit belénköntött s ah - bennünk
eltemetett tehetsége. Virtus infusa . . . az ilyen meglátások a
természetes hatásoko~ túl fekvő belénk-öm!ések, azok a nekünk
adott igazi megtapasztalások l Krisztuc; az Oltáriszentségben,
Isten jelenléte ... hívásai; akarata, a fölada tok, mikbe állít,
a nagy várakozások . . . Locus in quo stas, terra sancta ...
Itt vagy, örök hívások közt állsz, radióaktivitások, azaz
gratia-aktivitások sugárzatában, az örök élet tavaszi vagy őszi,
hólepte, széljárta vetésével lelkedben ... az Isten-szolgálatnak téged mindenütt környékező liturgiájával. Jársz úton,
utcán, szobában, istállóban, konyhában . . . kötelességeket
teljesíteni ; ah, s amikor ily érzületre szert teszesz, a közönséges élet színterein is úgy jelensz meg, mintha templomba
lépnél, s épen gyujtagatják az oltáron a gy~rtyákat s várják
a csengetyűszót s az orgona megszólalását . . . A világ s az
élet s a köznap lelket vár, mely különb fényeket hozzon s
gyertyákat gyujtson s liturgiát lefolytassons ünnepet csináljon. Ezt a lélek tudja, az a nagy hivatott Isten-szolga. -Azután
az érzések megérzője akarok lenni, ... a vonzások. a tűrések,
a ragadtatások. Megérezni az örök súlyokat- pondus aeternitalis . . . Ha a holdkórost húzza a hold s könnyű neki
-mászni falon, póznán, hát engem nem húz? Én csillagkóros, mennyország-kóros vágyak embere ... Trahe nos ...
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Tegnap voltam Pákozdon iskolaszentelésen s ilyeneket
mondottam.
Szept. 5. A meglátás, a látniakarás szférájába tartozik
a szentpéteri szó : (rnon doctas fabulas sequentes, sed gloriam
speculantes»,- a Tábor-hegy. s akik látják az Urat,- kiknek
szemén átverőrlik a lelke, a végtelen fölsége. lqe tartozik a
limpiaszi csoda. Sokan látják a haldokló Krisztust. A keresztfa
fakép, de ők a képen, vagyis a lelkükben látják. A keresztkép
csak jelez. de a meglátás a lélekben megy végbe. Ez a hit
pszichológiája : a fogalmak képek ; a fogalmak csak jelzések, de a nyomukban kigyullad a hívőben a látás. Lát valóságot, átérez, megtapasztaL Minden keresztkép, minden credo
és tudás róla csak limpiaszi keresztkép ; a hit, a megtapasztalt fölség azután a belső látás. - Nem kívánkozom Limpiaszba ; elképzelek magamnak templomot a virágzó kövek
országában (Hispania, Italia); hány ember jár ott is barnbán ;
olyan kereszt mindenfelé van, de az a kegyelem, mely érthetetlenül ahhoz a kereszthez van fűzve, itt is kigyulladhat a ((látó
lelken». Ahogy nem kívánkozom a Sion hegyére, a magy
étterembe», az Úrvacsora termébe (mit is csinálnék ott, mikor
török foglalta le?) ; itt van az én oltárom, kápolnám, a ((sacramentum (mysterium) mirabile», amit bámulni, ámulva nézni,
anlibe elmerülni, amin elméiázni kell, magát felejteni; azután
a nagy szfrrák szemléletében elsodródni és látni, nézni, megint
látni. Én viszem a látó lelkemet az oltárhoz ... mindegyikhez ... Nincs a helyhez kötve ámulatom, szemléletem, elmerengésem. A kereszt rajta nem a limpiaszi, de a lélek, mely
ránéz, az a limpiaszi meglátások lelke, a Krisztus szimpathiája,
a veleszenvedő s küszködő s haldokló. A korporálén nincsenek
vérfoltok; a bolsenai csoda itt nem ismétlődik, de nem is
kell; s az orvietói dóm aranymozaik homlokzata sem ragyog
belf:' a lelkembe s nem muzsikál hitet s elragadtatást ; de az
se kell : csak a paténán s a kelyhen vannak az örök lámpa
vi:irös fényfoltjai; kis emlékei nagy csodáknak. Ami azonban ide is kell, az a látó hit, a hívő nagy látás a lelkemben
elömlő jézusi vér s a nagy pietás, áhitat,. bensőség l Mily
különös, hogy a látás e kegyelmét mily áron s munkával kell
kidolgozni és elérni ! Bele kell magunkat törni, - mondjuk,
beleszuggerálni. A pszichikai folyamat abban áll, hogy az
absztrakt fogalmak meg-megtelnek érzéssel ; a drótok, a vezetékek kigyulladnak az élet hevétől ; a szép üvegszerviz,
a ((vasa pulchra et electa» megtelnek tüzes bortól. Érzés,
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érzelem, élet ... l Különösen a fogalmakban legkevesebb az
élet. Azok csak elvont, fölöttünk járó, légies formák. A világ
megértését adják, de az élet meleg s erős valósága az érzésben vibrál l Régi meggyőződésem az intellektualista túltengés ellen.
Okt. 3. Három szó ragad meg az orációban de Ss. Sacramento : Deus qui nobis sub Sacramento mirabili ... ita nos corpus et sanguinem sacri mysterii venerari, ut redemptionis
tuae fructum in nobis sentire moreamur. Ez a sora a vallásosságnak: mirari, venerari, sentire! Kezdet, folytatás, virágzás l
Mirali mint valami újat, nagyot, meglepőt, soha meg nem
szokhatót; venerari mély hallgatásban, elfogódottságban,
megilletődésben, beszédes csendben ; hol a sejtelem, a homály, a nagy lepel beszél a végtelen Fölség közvetlenségében.
Erre az öntudatra, ebbe az érzésbe beletalálni magunkat ...
Ez sacramentum= titokzatosságtól megkörnyékezetl öntudat. . . láthatatlan valóságok érintése, illetése . . . csend,
hallgatás, nesztelenség, láthatatlan jelenlét ránk borulása, s
ez beszél. S én? audiam, quid loquatur in me ... Mintha a
kölni vagy a limburgi dómban állnék, vagy a Bösensteinon
vagy a Pribiczen vagy a tési májusi napsugaras bükkösben .. .
Egészen így, hisz itt domborodík a végtelen szeretet és hit .. .
S az Urnak biztosan szava van. Az én szavam : mirari,
venerari ; az ő felelete : sentire ... l Csak így értem azt,
amil ajánlanak: sich einern tiefen Schweigen übedassen ;
de ezt activc, vagyis csodálva, mint ahogy silentiumban,
kifogyván szavaink, csodáljuk a dóm, az erdő, a vidék szépségét: itt Jézus lelkét, nagy akaratát, nagy szívkiáradását,
nagy pedagógiáját, nagy világfoglalásra kiindulását, s ugyancsak nagy kötelességünket s boldogságunkat, mondjuk, szereucsénket, a praedilectio érdemtelen kiömléseit <csodálj uk).
Deus mirabilis, Jesus mirabilis ; Sacramentum mirabile ;
an.ima mirabilis, s:>rs et vocatio mirabilis, Sacrameuti gustatio
mirabilis ; locus mirabilis, altare, templum. A fórumon áll
a templom : San Lorenzo in mirandi!:'. Mlnden katholikus
lélek az Oltáriszentség előtt : anima in mirandis. Hát jól
csodálkozni s megint s még csodálkozni s ki nem fogyni 1
Memoria mirabilium, a koncentr&lt csodálkozás az egyház
kultusza az Oltáriszentség iránt.
Okt. 4. Az Or Jézusnak nyelve, szólása van az Oltáriszentségben ; van kifejezése ; ez végre is nyelv. Elénk ..íllítja
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fölségét titokzatos, igénytelen egyszerűségben, ragyogó lelkét,
kedélyét méla nesztelen csendben. Csend és fátyol az ő gesztusa. Azután magát adja, egészen s oly kimerítő művészettel ;
egy nyelés, egy korty, egy édes csók- s benne az egész lsten l
S készséges és folytonos és közvetlen a jelenléte és bizalmas
a közelsége. Sa hozzá-fordulás s az őt-megtalálás s az a szemtől·
szembe nézés ... S azután azt fejezi ki, hogy velem van- no
igazán, ez már csak ki van fejezve, s hogy értem van itt, s
hogy enyém lesz mindenestül, kegyelmestül, _érdemestüL
Már most e «kifejezéseketn, e kijelentéseket megfelelően
fogadom : mélységes tisztelettel, ceremóniás keretezések és
selyempapírba való göngyölítések nélkül. A rámbízott fölségnek megbecsülése, megtisztelése bátor, elszánt öntudattal tölt
el. Csak bízd magadat rám, hódolatom, Isten-félő imádásom
az én liturgiáru l Azután érzem a fölséget ; ah, hogy nézek
e hegyekre l Azután a mélység - ah, hogy gravitáJok beléje,
úgy, mint ott a georgenbergi szakadék szélén l S mily párbeszédem van a bodajki tóval : il me vise, je le vise:- nézünk
egymásba s átfolyunk ... Hogyan nézek az őszi rózsák színpompájába : én beléjük, ők belém ömlenek. S mit felelek a
c~endnek, az erdőnek, a síkságnak a Szent Donát-kápolna
hegyéről? Mit felelek? elcsendesülök s elnyúlok sa végtelenségben elhalok. S mit felelek a csillagos égnek? Nézek, bámulok,
emelkedem, lelkendezem l Ah; mily beszédes csodálkozáss mily
sokatmondó nemszólás s mily hatalmas lélek-elváltozás?!
Jézus szava tehát az Oltáriszentségben nem hanghullám,
hanem óriási tények, nagy szimbolumok s jelentőségek Csupa
jelentés, csupa kifejezés, csupa akció. Több mint a szó ;
mert az a fogalomra irányul, ezek pedig a lélekre borulnak
rá. Olyanok, mint a természet s a művészet beszéde; ezek
a benyomások, a megérzések hatalmával hatnak ; az absztrakt
fogalom helyett a konkrét kép : pl. e fogalom helyett, hogy
szép vagy, végtelen vagy, fölséges - van a virág vagy a
Madonna, a tenger vagy a csillagos ég, az erdő s az alkonyat.
Ezek beszéde a nagy valóságok benyomásai lelkünkre. Értsük
ezt meg: itt is titok, csodanagyság, mélység, odaadás, közlés,
jelenvalóság, intimitás, megragadó közvetlenség, szuverén
fölényesség és naiv természetesség áll velünk szemben. A titokzatos nagy tények l Ah, hogyan fogjam s kezeljem őket? l
Ezt a csodavilágot, ezt a gazdag s egyszerű Niagara- jótétesést ? l Ez lelkembe nő bele ; belém veszi magát s a katholikus szeniségi pietást, a titok csodavilágának megfelelő
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érzelini világot ébreszti. A titkot megélem . . . bennem fölpattan.
Azt is gondolom, hogy minden titok, az incarnatio, a
redemptio, a sacramentumok olyan titkok, mint a magvak.
A szemnek ezek titkok, - de milyenek : ez a hajnalkamag ; ez az őszi rózsa pihécske ; ez a tulipán-mag ; nézem,
forgatom, nem értem ; de aztán a meleg, nedves földben s
a napsugár radióaktivitásában a titkok felpattannak. Hát
a föld a lélek, s a napsugár a kegyelmes érzelem, s a valósága
a titoknak, a megtapasztalása az érzelem l Mirari, venerari,
sentire l
Okt. 16. Az Oltáriszentség egyszersmind folytatása annak
az lsten-tiszteletnek s Isten-dicsőítésnek, melyért Krisztus jött.
Jézus Krisztus azért jött, hogy a nonpluszultráját állítsa a
világba az Isten-imádásnak. Aszeretet excesszusa ez; a kitörése,
a végtelenségbe kinyujtott fakulája annak a hévnek s akarásnak s erőmegfeszítésnek, hogy az Isten legfölségesebb dicsérete töltse be a világot. Deus Deum adorat - a legszebb napkigyulladás, a színek bűvöletes tengere, a mélységek s magasságok zenéje, minden virág, levél, forma, szépsége ittasult
ajkcsucsoritása; minden géniusz álmának, vágyának egybefolyása ; a nagy barokkfény- és színáramok és sikoltozások
zenéje áramlik Krisztus lelkéből, a nagy kedvtelést megtalálóból, az örök utakról idevetődött egyetlen trubadúrból,
az Énekek énekének egyetlen hivatott énekeséből l Hát hogy
a dicsöség, dicséret, imádás, ének el ne némuljon, ezért van
Oltáriszentség, szentmise, titkos jelenlét ... oltárkő, a nagy
isteni aktusok lüktető sziklája, a zengő szikla ... Ezért folyik
s ismétlődik meg mindenütt a szentmiseáldozat l A nap
protuberanciákban virágzik ki s excesszusai az égő fakulák :
a földnek protuberanciái hegyek s oltárok, s lobogó fakulái
az Úr Jézus szíve lángjai ...
Okt. 25. A lánchídon mentem át. Teljes szélcsend volt,
s egyetlen egy hullámfodor sem mutatkozott a hatalmas
folyam tükrén. Az se látszott, hogy folyik, csak valami ideges
mozgásféle villogott felületén. Mily erő, mily árok, mily nagy
út l Nagy út a ((Fekete erdőtől» a Fekete-tengerig. Biztos út,
csak a parton végig kell menni, oda érünk a nagy vizekhez l
Mély árok, legmélyebb árka a keletre hajló Középeurópának;
minden, ami lefelé lejt, erre megy l S erő? hah, mozgathatna
minden kocsit, autót, vasutat, fűthetne minden kályhát, tűz-
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helyet, gőzgépet ; világíthatna ezer országnak ... Dinnyésen,
Isztiméren a Duna világítana, csak vezeték kellene hozzá.
No meg átváltoztatni ez erőt l
S mikor így lépkedtem a hídon, szimbolumát láttam a
folyóban •az Oltáriszentségnek : a legnagyobb erőnek, a legmélyebb ároknak, a biztos történelmi kapcsoló útnak : a coenaculum termétől a mai miséig. Mély árka az Úr Jézus megaláztatásának : Betlehemtől a passzió felé, a tanítványok
lábait mosó póztól a kenyérszíne alatt.lappangásig ... Mély
árok, lejjebb s lejjebb s folyton a mélybe lejt. Ah, Úr Jézus,
te nagy életfolyam, mely úgy vonzasz mindenkit, kit az Isten
nagysága meglegyintett, ki a fölség borzalmától megremegett ;
te szívből alázatos Úr, te már nem az árokszélen haladsz
szerényen, nem tülekedve, hanem az árokban . . . «Mert az
életet két ökölre fogni, sa győzelmi pálmát büszkén kicsavami
a méltatlan kézből sem tudom - enyém az árokszél a szent
úton.)> A te utad az alázat árka, széles, mély árok,- folyamlélek medre l Mily erő, lelkek világát termékenyítő s öntöz&
s égbe emelő l Ah, mit mozgat, mit melegít, mit gyujtogat
s mit tisztít? A világ terhét s piszkát tisztogatja, mosogatja.
Mily erő, hogyan vonz és leköt s átkaroll S mily csendes erő,
nem is loccsan l Mysterium fortitudinis et victoriae l S azután
a nagy kapcsolat századokon át föl a Krisztushoz l In mei
memoriam ... Ezt akarja ... A mysterium az Ariadnc-fonál
századokon, tereken, bozótokon, zónákon, filozófiákon s kultúrákon át. A Duna szaladWürttemberg, Bajorország, Ausztria,
Magyarország, Szerbia, Bolgárország, Románia, Törökország
határain át ; mily világok, nemzetek, életek s érzések l s ő,
a nagy Duna, a folyó ugyanaz, s odavezet a csendbe föl s az
Óceánba lefelé. Jézus szívéből, a misztikus, alázatos szeretetből föl a boldogságba . . . lstenből Istenbe ...

Okt. 28. A Niagara lejtését érzem, a nagy kegyelmek
évfordulójának, az ordinációnak vonzalmait. Ah, Uram l
Nincs az isteni szcretetnek jellemzőbb kifejezése, mint Bernini
Szent Teréziája, - itt a szemináriumi templomban is l Az
a végleges kimerültség annak átérzéséhen, hogy mi az Úr
Jézus szent szeretete, a keresztje s öt piros, tüzes szcnt sebe.
Kapitulálunk ; értelmünk s a szívünk is felmondja a szolgálatot; teljesen legyőzött s megsemmisült exisztenciák
vagyunk. Ogy indultunk ki, hogy szeretünk s szeretetet
viszonozunk, no, de a lángok első fölcsapódása pernyévé hamvasztott; úgy indultunk, hogy felfogjuk örök szeretetének
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fluidumát, no de mi lett velünk? E folyam iramától elégett
vezetékünk. A teljes képtelenség, a végleges kimerültség,
a fenékig-égés, a holttá szeretni-akarás - az van e képen
és minden keresztény lélekben. Kitárjuk karjainkat s leomlanak ; mit is csinálnánk a keresztre szegezett karok feszülésével szemben l Kiáltani akarunk, ékesen szólni kívánunk,
s ajkaink néma reszketése s rángása az egyetlen kifejezés,
amit kihozunk . . . Látni akarunk, s szemünk villanásait
ráontani a szeretőre akarjuk ; de könnybe lábbadnak.
Igen, nem győzzük - az idegek elszakadnak, a vezetékek
ellobbannak, a géppuskák csövei kigyulladnak, az ágyúk
· elrepednek, a puskapor vizes. Nincs szív, ideg, ész, szem,
ajk, mely e szeretetnek feleljen l Ime, Szent Ferenc stigmái,
s Szent Teréz, az amore languens Teresia ájulásai, s Pazzi
Magdolna kiáltásai a szeretet után s az emberiséghez, hogy
szeressen, s az örök szeretethez, hogy nem szeretik. Ah, szentek, ti, kik tüzet fogtatok a pünkösd tűzcsóváinak zivatará-·
ban . . . szentek, becsületünk megmentői, szentek, ti a mély
érzések igaz megérzői, ti, kiknek volt szívük, hogy legalább
elájuljanak s néma trubadurjaivá váljanak az örök szeretetnck l Szentek, testvérek, dicsőségünk; szentek, lelkek, vigaszunk s az Isten szíve s tekintete pihentetői ... Szentek, ah,
veletek szeretni s ájulni akarok l Veletek l
Emberek, kiknek minden lapos és ordináré ; emberek,
ti a blazírtságnak s alávalóságnak gőzhengerei ; emberek,
ti hájbakütött lelkek l Hát nem peckelitek föl szemeiteket az
Isten csodáinak meglátására, az Isten hegyláncainak megbámulására? l Emberek, hát azért van lelketek, hogy karikaturává bambáskodjatok s a Fölségest egy-két idegingerrel
letárgyaljátok? l Emberek, meneküljetek az elbutulás s az
elállatiasodás rohamos folyamatából, az eliszaposodás s elanyagiasodás mocsárterjeszkedéséből. Nézzetek magatok köré l
Szentek vannak köztetek, égbe törő lelkek, nagy tettek megcselekvői, tiszta folyamok mcgindítói, nagy lelkivilágok
kitárói . . . Emberek, vannak csillagok s örök sarkok ; s ti
is azok felé vagytok igazítva. Elkoptatok, igaz, - hajótok
roncs, s koldusai lettetek a bennetek rosszul fejlett hitnek s
győzelmes tavaszi ággá fakadni nem tudotL reménynek ...
Elkoptatok - koldusai, angolbetegjei lettetek szüleitek
lelketlenségének s bűneinek . . . Egy ősi hűn marta gyökér
véznái vagytok . . . Ah, igen, igen . . . Ezt az istállót Herkulcsz nem tudná kisöpörni ... De van különb valaki, aki az
Ür Jézus !
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Emberek, tele van a világ nagysággal, fönséggel, hegyekkel, égre csapó, égre járó hullámokkal . . . Tele lstennel és
szeretetével; de ahhoz szem s érzék s lélek kell. Az most nincs.
Azaz, hogy föl kell kelteni ; mert van, de beteg, s megijedt
s kislelkű lett. Örök igazságok, álló csillagok, a konstrukciók
szférái s ívelő ívei s boltjai s az örök célok, mind megvannak,
s Krisztus, s a nagy kérdésre : pete tibi signum, mi kell, mondd
meg, megvan a felelet : az Isten Fia bizonyítja a keresztfán,
hogy Isten végtelenü! szeret ... A nagypéntek bűbája, bűvö
lete, édes-bánatos szerelme - szintén a végkimerülésig ...
Istenem, Istenem, szerelmem, mindenem, hozzád emelkedern
mint a legyecske a napfényben s ott úszom, s jó nekem.
A legszentebb hely, melyen Isten tekintete pihen, a Kálvária, az örök istenemberi szeretet tűzhelye. A legnagyobb
nap az a péntek, az az áprilisi tavasz; a legszentebb fa
a keresztfa ... De ugyanígy a legszentebb helyek az oltárok,
a szentmiseáldozat szent kövei . . . Petra electa ... itt adorálnak a kerubinok s szerafinok s itt bodrosodnak az isteni
tetszés, szent öröm s ujjongás, illat és mámor felhői, nagy stílben, barokkban, s belenyomulnak az égbe. Minden oltár fölött
ily baldachin, nem homályosabb s nem kevésbbé illatos a
Tábor tündöklő, tavaszi felhőjénél ... Sanctus, Sanctus, Sanctus, Kyrie ischyre l

Nov. 5. A Szentlélek az Atyától és Fiútól származik;
az örök valóság kapcsa : a végtelen lét logikai kifejezése,
a «Deus de Deo»; nem áradkis nem szeparálódik, hanem magába, az Atyába tér vissza, vagy mondjuk, hajlik vissza.
A Szentlélek a kettőnek egyesítése és egysége. A végtelen
valóság mint végtelen él~t az örök, való önkifejezésben megszereti magát : ez a Szentlélek. Kifejezni magát = Fiúisten ;
szeretni magát = Szentlélek. - Valahogy úgy látszik, hogy
minden élet =valamelyes bölcseség, kifejezésre hozva a létet;
csak akkor boldogul igazán s nem veszít utat, ha a valósággal
s önmagával az ismeretet, a fogalmi világot a szeretet, a szép
élet, a megérzés s megtapasztalás köti egybe. A szinthézis
nemcsak az alany s állítmánv logikai egyheillése, hanem egy
új elem, a szeretet inspirálja. A logikus részleges, szétszedett
mondásokba osztja ki és osztja szét a valóságot ; de a való&ág nem ilyen objektív szétforgácsolódottság, hanem kozmosz, rend, egység, s ezt a szeretet, a harmónia lelke fűzi
egybe. Szeretem s tisztelem a szinthézis, az egyesítés, az
egybekötés lelkét, a Szentlelket. Csodálom s élvezem művéő
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szetét, remeklő genialitását, egységesítő munkáját. Általa
vannak a formák, vagyis a sok együtt; általa lesznek a szervezetek, a testek s testületek, a rendek s hierarchiák, a kozmosz s a szférák. Igy a Szentlélek az Atya lelke, a Fiú lelke,
a mindenség lelke, - a közös szeretet, melyben minden egy
lesz s közel egymáshoz s egymást tartó s egymást támogató
s boldogító.*
·

Nov. 30. Tegnapelőtt ültük Szent Tamás szenttéavatásának 600. jubileumát. - Engem ez alkalommal megragadott
a gondolat, hogy mily híven fejtiki-tán nem is ex industria,
de önkénytelenűl, vagyis inspiráitatva a Szentlélektől, az ethika
mibenlétét, mikor azt mondja: motus creaturae in Deum.
Ez az éthosz az Pgész természetben megvan - materialiter ;
azután a szabadakaratban - formaliter. Elgondoltam, hogy
az Istenség éthosza a Szeutiélek ... motus Dei in Deum, spiralio ... Ah, mily fölséges szubstanciális éthosz, maga az isteni
élet, mely önmagába hajlik vissza ... A creatura így van
elindítva : Istenből Istenbe; fölismeri eredetét s célját, s
aztán siet abba vissza. A tökéleteséthosz az lesz, mely minden
tendenciában, kinyujtózkodásban, elérni-kiindulásban ezt
öntudatában hordja. A javak, az akarati kinyujtózkodások
pontjai, terminnsai azok csak szimbolumok, jelek; jelzik az
utat. Csak transzparentek, az örök jó képei; csak ingerek,
ideiglenes tanusítványok ... Ha ezt tudjuk s ha törekvéseinkben úgy cselekszünk, mint akik a Szentlélek nagy visszaömléseit a Végtelenbe utánozzuk ...
Édes Szentlélek, a te áramlásod elkap s elsodor engem.
Aki zúgó, vágtató, minden energiát felülmúló, a bolygók
iramlását meghaladó iramodat kontemplálja, az megérzi, hogy
mi a szeretet s az örök vágy, az örök lélektörtetés ... Most
úgy vagyunk, mint a megfagyott Niagara : a helyzetenergiák
lógnak a magasban ; de ha feloldódnámk, ah, mily örvendező, repeső, föltarlózhatlan omlással omlanának, szakadnának a mélybe l Örök szent éthosza az isteni életnek, Szentlélek l ah, te indulatok tengere; te a mélységek vonzása,
te a végtelenségnek önmagába-szakadása ; te a célba törő
energiák összfoglalata l Ex affectu universitatis adoro Te,
admiror Te, amo Te; desiderio tui fugio ad Te. Boldog ember,
aki ezt a motust mint legtisztább s legmelegebb éthoszt érzi.
Illuc feror, quocu3que feror, mondja Szent Ágoston. S ez az
éthosz a caritas, a Szentlélek bennünk. Nem lehet ezt a Lelket.
lelkünk lelkét, lelkünk velejét eléggé szeretnünk. Ethos divini246

tatis, motus divinitatis in seipsam, ra pe me, trahe me ! Trahe l
Dec. 2. Advent l Folyton siratom a kereszténység rémséges aposztaziáját. Szakad minden . . . part és kötelék, s a
lelkek széthullanak. Hol van az anima Eccle3iae? l Az összetartó kapocs? a nagy közreműködés? Végre is égre nézni
könnybeborult szemmel s nagyon kérni l Hiszen eljön, ki
a föld színét megnyitja, s van bennünk is hit és érzék; s ha
mindenki csak a házanépét fogja s viszi, már is jobb lesz.
Sok-sok keresztény család tűzhelyén ég a szent tüz; abból
nagy lángoszlop lehet, és a sal terrae és a lux mundi széthintve
és pislákolva és kihatva az emberiséget járja át. Ah, éljünk
a szent advent borzalmában, a nagy felelősség tudatában, tele
részvéttel a romló világ s a veszendő lelkek iránt, s éljük azt
az egész, komoly, fölséges kereszténységet. Advent van, men·jünk; induljunk ki ... Advent van a jövendőt véve is, menjünk Krisztus elé l Ma van a hitközség eskü-letétele ...
Dec. 3. Szinte nem bírom el az Oltáriszentségben Krisztus
közelségét - sub his figuris latitantem Deum ; inkább behúnyom a szemem, s azokban a távlatokban jobban elfér számomra. A hit úgyis a láthatatlan jelenvalóság érzéke; itt
van az Úr l Szent öröm, de azután elcsendesedés, eltünés ;
a végtelennek liturgiája a csend és a homály ; a tiszteletnek
miliője, levegője a csillagtalan, végtelen éjtszaka. Ebbenelmerül
s elcsendesül s szinte megsemmisül a lélek ; azután pedig az
öntudatra ébredés borzongása fut rajta végig, s ajka s szeme
nyílik, s feltör a lelkéből az imádás s az öröm egybefont sugara,
a hajnal hűs s borzongós homályában, színtelenségében az
örök napsugár l S így vagyunk nemcsak az Oltáriszentséggel,
hanem az isteni ·jelenlét nagy szakramentumával, a világ s az
élet, az öröm s a szenvedés leple alatt jelenlevő Istenséggel.
Behúnyom a szemem, s akkor látom a misztériumot, a láthatatlan jelenlevőt. Tamquam videns sustinuit, mondja az
Irás; ah, talán úgyis tamquam obcaecatus et ita illuminatus
sustinet ... A hit a jelenvalónak, a láthatatlannak megérzése,
megilletése. A hit a szent éj, m~ly tele van végtelenséggel, s
azután fölvesszük e láthatatlannak ránk-hatásait . . . ut et
Deus manifestetur in corporibus nostris . . . Minél többet
belőle s minél közelebb hozzá !
Dee. 5. Aki az oltárnál naponként hallja : Misereatur
tui omnipotens Deus, annak kell alázatosnak lennie. Irga247

lomra, kegyelemre beállítva . . . végtelen mélységek fölé ...
tehetetlenül. . . kapkodva. . . dadogva. . . egy rettenetes
hatalom polipkarjai közt ... a bűn s a mulandóság kámzsájá~
val nyakában l Egész lényem mint a csepp, mint egy sapkaszél ... mint egy nyikkanás ! Mit csináljak vele? Absztrakt
gondolataim tehetetlenségét, árnyszerűségét, elkapatottvoltát mindenütt érzem; azok úgy bevilágítanak efemer és
vizipók-életem mélyébe, azaz dehogy, hanem lényegébe. Borzasztó ez a tudomány, ez a tehetetlenség l ... Azt mondja
valaki : ha kimegyek a természet pünkösdi ünneplőjét élvezni
s látom az ezernyi-ezer pázsit-ékességet, gallypompát és bokordíszt ... s annak leírására egy szavam van: zöld l Mit csináljak? elnémulok én, az intellektuel. Mit csináljak? egy csöpp
vízzel kifejezzem a tengert, egy sapkaszéllel a levegőeget,
egy nyikkanással a beethoveni szimfóniát? l Ah, mit látok
e fán, a zsenge zöldön, a haragosabb levelen, a napsütötten,
a zöldes árnyékok fátyolai mögött? Látok, látok ; de kifejezni? hah, azt nem tudom. Fényeket ki tud kifejezni? az
alkonyi ég színeit, a homályba merülő vagy az ébredő erdőt,
a végtelenség kékségét, a szeutjános-bogárkák mécseit, a sötétben világító macskaszemeket, az alvó bokrok s virágok bontakozó színeit?

Dec. 27. Az Úr Jézusban a nagy misztérium ereszkedett
le. A misztérium az Isten, s elrejtőzött a gyermekbe ; leereszkedett az istállóba, a szegénységbe, az élet igénytelenségébe ;
a keresztre feszíttette magát s az Oltáriszentségben lappang
s az egyházban, mint misztikus testében jár és szenved és
küzd. Tehát így lett az Isten köztünk. No már ez felelet
a) azoknak, kik kérdezik, hogy lehet-e a vallás tömegmozgalom. Ha úgy értik, hogy való-e mindenkinek, ki a nagy,
névtelen tömegben számít, azt felelem, hogy igen ; s ez a
misztérium karácsonyi bemutatkozása. Nem kell neki intellektualizmus s elvont fogalmi világ, hanem a nagy konkrétumokkal dolgozik. Ahogy dolgozik fűben, virágban, csillagban,
tengerkékségben s az égbolt aranyában, s ez mindenkinek
való : úgy dolgozik Betlehemben s Názáretben stb.-ben. Át kell érezni; a misztérium a szívünket fogja meg: mindenkihez szól. A tömegemberhez is, csak nézzen és lásson. Aztán felelet b) azoknak, kik a gondviselést nem értik. Van
gondviselés, s van kín, szenvedés. Gondviselés szeretetet mond,
s e részben sok:>zor nagyon is nem látjuk azt. A szeretet is
olyan misztérium, mint Isten Betlehemben. Megvan a sze-
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retet, de nem látni; ahogyan a csecsemőben Istent s a barlangban a mennyországot nem látni. N em, sehogy sem látni, de
valóságosan ott van. A szeretet van a betegségben, a halálban, a veszteségben, a gondban, kínban, sikertelenségben s
szerencsétlenségben, egészen úgy, mint Isten Betlehemben.
Hitemben megfogom a csecsemő-Istent, a síró Istent, s
hitemben megfogom a keserű, a könnyrefakasztó, a gyermeket, apát, feleséget, testvért ciszakasztó szeretetet. A szeretet úgy jár a földön álruhában, mint az Isten az emberi
természetben. De ahogyan teljesen eligazodtam a csecsemő
Jézussal szemben, úgy igazodom el az örök szeretettel, s eligazodásom megadás s bizalom lesz. Bármi történik velem, azt
az Úr vagy pozitíve akarta vagy megengedte, tehát tud róla.
És sohasem kételkedem, hogy ami történik, abban lsten-szeretet ne volna.
De ki kellhámoznia keserű héjból az édes magot, a nyilalló
szenvedésből s a megrendítő veszteségből a nekem való értéket; s ez az lesz, hogy teljesen odaadom magamat az Úrnak
s híven kitartok mellette s úgy fogadok mindent, mint az ő
kezéből.

Ezáltal jön le az életembe a misztikum, a nagy szeretet.
Ez felülről jön s nem alulról ; ezt nem ernher gondolta el,
hanem Isten jelenti ki. Ezek azok a «schöpferischen Urkraften;
ez az a ''élan vitalen és «vie jaillissantcn. Ezek azok a ''verita tes
non diminutaen, a ki nem forgatott igazságok, az el nem komIDentározott eszmei valóságok. - Az emberi ember, az ösztönös, a világias ember, az máskép gondolja ; az a maga
benyomásai, igényei, vágyai, képzelete s ösztönei szerint
gondolja, de a misztériuma az életnek máskép állítja őt be.
Felülről kell az embert eligazítani, nem pedig alulról. Az ember
nem lehet késze~ önmagávals életével, ha csak érzékeire vagy
!~edvesen elgondolt háztartására bízná magát. Mondjuk, hogy
a lovat sem kantározzák a farkánál, hanem a fejénél, s ugyancsak rossz beállítása az életnek, ha az ember a felsőbb világosságot kifújja s vakoskodva indul el az élet rengetcgének l
Édes Jézus, e nagy bölcseséget kérem; a szeretet misztériumát értsem l Értsem azt, hogy bajban, kínban te vagy
itt, te vagy velem, s hogy a kínt s bajt szent megadással
vegyem. «Salvum me fac Domine, quoniam defecit sanctus,
quoniam diminutae sunt veritates in filiis hominum.>> Ah,
ezek a «ca pite diminutin, veritate diminuti et carit:>te hornines l
Szegény ördögök! Mikor térnek észhez? Veni Domine Jesu l
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Jan. l. Uram, mutasd meg arcodat ! Látni akarlak s
többet venni tőled s meríteni belőled, mint eddig. Aki csak
a maga fogalmaihoz ragaszkodik s nem fogadja el a másét,
az olyan, mint akinek a nap hátulról süt, s így mindig saját
árnyékába lép. Nem lelkünk s énünk vetületeit akarjuk,
hanem a közvetlen fényt l Ezt add, Úr Jézus l Dein Empfangen soll sein deine grosse Tat! Kcyserling, filozóf is írja, hogy
ő nem enged vitatkozást előadásai után ; ne úgy hallgassák
őt, mint akik felelni s feleselni s el nem fogadni akarnak,
hanem úgy, mint akik szívják s beveszik azt, amit kapnak.
Ha a forrásnál ülök, nem bukálom föl iszapját, hanem
belenézek s élvezem tisztaságát s megtisztuJok benne. Csendesítern a lelkemet. Én fölkavart vagyok, az nem. Ah, Uram,
fogadni, venni akarlak !
Jan. 12. A régi hinduk éltesebb korukban erdőkbe vonultak, hogy maguknak éljenek s az Istennel kapcsolódjanak;
ah, a mi erdőnk, szent berkünk a templomok, ahol Krisztus
vár ránk misztériumáhan. Szent, titokzatos berkek, csalitok,
pagonyok ... telve misztériummal. S ők tegyenek túl rajtunk?
Nem, mi megfogjuk a nagy végtelen realitást! Itt a nagy
realitás : s a realitással kapcsolódunk, azt fogjuk.
Az erdőkben források, de mélyek, s kellenek, kik merítenek; pute•JS altus est! Vannak-e igazán köztünk merítők,
kik a mélybe leérnek? Az crösek tulajdonképen az igazán
ertelmesek; mert nlit mrgyünk kutakhoz, ba nem érünk le
hozzájuk? A kereszténység olyan hegyvidék, tele forrással és
kúttal; dc meríteni kell belőlük ! Uram, úgy térdelek le
mélyen meghajolva s alázatomban megtörve, mint aki merítck, mint aki lenyúJok és húzok vedreket s erős karral fogom ;
az arcomba loccsannak, s párázatuk is frissít, s nyujtom,
döntöm ki ... Ah, de merítő kedvemben vagyok, mikor ide
leténlelek ! (!gy nézek le megbűvöltcn, s látom a mélyben
az eget. Itt-ott néha egy csepp a kezemben tartott vederről
leválik, a tükörbe esik s összetöri magát ; de az ég megint
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elsimul, tört darabjai egybeolvadnak. Ah, hogy nézek az égi
mélységhe, az élet elemének kimeríthetetlen szülőméhébe !
Ah, itt körülöttem a hőség, a tikkadtság, a fáradtság, a por,
az izzó aszfalt, a végtelenbe nyúló országút, a piszkos
utcák ... a világ s a fáradt ember, a lelki sivatag, a homok
s a szétpattogott, mcztelen sziklák; s jaj, ezek mind szomjaznak, de merítcni nem tudnak. Ögyelegnck, letérdelnek, ajkaik
mozognak, de egy teremtő gesztussal a mohón meglátott
kútba lenyúini s a vizet kihúzni s a vödröt a szajhoz illeszteni s inni ... inni ... inni, s éledni, azt nem tudnak. S tovább
adni a sok rokkantnak, piszkosnak, bl~zirtmk ; a sok szétpattogott kő-léleknek ; a sok kiszáradt szív-kórónak ; s adni
s kéjelegni, hogy adunk s folyton adunk s öntünk s döntjük
az éld és erő és frissesség vödreit, az arany- s ezüst-vödröket ...
a teli vödröket !
Szent kereszténység, tudod, mi vagy szememben? Zárt
források s mély kutak vidéke ; kútgémek, szivattyúk, kötcJek s vödrök nélkül ... Nincsenek vödreict s kútgémeid, s
ahol van egy-egy gém, az ostora iliúnyzik ; s azért a szúrazs:íg sa fonnyadás gyötri s töri szép vil:ígoc!nt ! Szcrczz magadnak, nevelj magadnak merítő lelkeket l A világ szép atlétá!w.L nevel, acéios, ruganyos karú, combú, hajlékony testű
ifjakat, kik a s.;:épségel éljék, s az arénát s a diszkoszt s a
Japdát s evezőt szeressék. Édes egyház, a te atlétáid, a te
merítőid, az arany-vödör-kezelők, a virtuózok, kik a mélységcket értik s kik lePyúlnak s emelik ki az élet friss elemét,
hol vannak?
Szent egyház, tudodmi vagy szememben 'l Szep malróna
egy-két elkésett, lassan le-leiparkodó könnyel arcodon. Elkésett könnyek ; a maradék, a nagy emóciók fáradt gőzének
lecsapódása ... Szent egyház, legyenek gyöngyeid, legyenek
könnyeid, necsak emlékei s maradványai a régi, hevülő
érzéseknek ! Érj rá küzdelmeid közt sírni, meghatottságtól,
szent örömtől, elmélyedéstőL Lelked olvadása könnyeidben
pezsegjen. Érj rá szeretni . . . érezni . . . élni . . . virágot
ültetni s gondozni ... Érj rá örülni, énekelni l Érj rá ! Ne
neheztelj, hogy neked mondom, hisz gyermekeidről értem,
azokról, kik tieid s kiket régen úgy híttak, hogy szentjeid ...
Szentjeid - Istenem, mily megremegtető, nekünk idegen
szó. Szentjeid? Nem kűlönös? Hol vannak azok, s kik azok?
Hát ezek itt, itt mindenfelé ; itt e házakban, sikátorokon,
műhelyekben ! Ezek azok? Jaj, Uram, ezek furcsa szentek ;
talán csak olyan szentek, hogy régi szentek nem-szent mara-
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dékai? A nevük a régi . . . de más nincs a név alatt a régiAh, Uram, úgy-e érted, hogy a szemeim megtelnek
könnyel, s hogy úgy érzem, hogy ezek nem elkésett s maradék könnyek, hanem az örök ifjú s szép egyháznak szívéből
gyöngyöznek ; az övéből, mely anyám ; hisz én is volnék
az ő szentje, szentje, úgy mint régen mondták, nem ahogy
a kánoni szenttéavatások értik; régi, szerény szentje, s így
sírok s élek s örülök s éldelgek s merítek s iszom ; s fogom
a vödröt s nyujtom s döntöm ... döntöm ; a puszta homokját
akarnám lefogni !
ből.

Jan. 27. Isten a legjobb atya - mondja Tertullián; s
.Jézus a legjobb fiú - gondolhatjuk mi hoz.zá. S a legjobb
atya úgy vezet, ahogy kell s a legjobb fiú oly kegyeletesen
bánik szüleivel, ahogy kell ; s mégis az érzelmes s a testi
embernek mily nehéz a gondviselést elfogadni s a jó fiút
szüleivel s anyjával szemben megérteni. Mi botránkozunk
a szenvedéscn, veszteségen, búbánaton, betegségen, gondon,
szegénységen és halálon. Folyton fölsziszeg s fölkunkorodik
a lelkünk: hát szeretet ez ... s miért nincs csoda ... s
miért esnek ezek a karácsonyéji misére menők a hóviharban
szakadékba ... s miért nem jelenik meg az lsten angyala
s nem vezeti jó útra? S minek ez a betegség és baj, s mi lesz
a három árvával, kiknek Isten elvitte atyjukat? Szóval a
mi hitünk befúl az érzéki ember nézeteibe, s a kis pislogó
mécsvilágot elnyeli a sötétség ; a test, az érzelem, mint
ránk omló hullám, mint hegyoldali görgeteg eltemeti a hitet,
hogy mégis van Isten, s atya és szeretet.
Mi nem értékeljük a szenvedés és küzdelem s a szeretet
lelkeket nemesítő szerepét. A mi nézeteink műhelyében nincs
véső és kalapács. ~fi nem látjuk, hogy mi mélyít, tisztít,
átlátszósít, hogy mitől leszünk szebbek lélekben. Mi csak a
nyögést s a kalodát látjuk, s a lélek győzelmes motívumait
s a kalodák adta lendüleh'ket nem méltányoljuk. Mi a vértanú alakja előtt azt hangoztatjuk: minek ez? Miért nem
jött az Isten angyala? l\Iinek e kín? S miért nem mondjuk:
ah, fölséges győzelem, megdicsőülés ; ah, nagy tanúság arról,
hogy van más s van több s van különb I Ah, csodálatos
lelki világok távlata, kristály-mélységek villogása, levegő
örök élet s erő virányairól, rózsás, bíboros, lilás színpompák I
Nekünk a lelket kell állítanunk ; kínban, bajban többlelkű
ségre iparkodnunk ; Istenhez kín-fölényesen, kín-győztesen,
éj-győztesen, kísértés-győztesen ragaszkodnunk,
Istent a
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mélyből

kiemelnünk ; a nagy effort morale-t megcsinálnunk,
a Quand-meme-et! Még ha így is, kínban, nyomorban : akkor
is állítjuk, imádjuk. A legfőbbet mindennel szemben, farkasszemet nézve a sötétséggel s kínnal, meg kell vallanunk ;
a legdicsőbbet mindenek dacára tiszta, szép, művészi fogair
mazásban kell néznünk, s ami föld sarat, s emberiség akár ·
államban, akár egyházban szeme tet, piszkot dohna rá, szeplő
telenül néznünk s tiszta ajkkal csókolnunk ...
Jan. 28. Az, hogy tele vagyunk magunkkal, fölfogásunkkal s kultúrimádással, mit W el t- und Erdenseligkeit, az
okozza, hogy a nem-emberio annyira ütközünk s folyton
konfliktusokba kerülünk. Főleg, hogy az embernek nem megy
úgy a sora, ahogyan gondolta s nem áll mindenütt rendelkezésünkre egy csoda, egy Deus ex machina. Ezzel szemben
a legmélyebb bölcseséget tárja elénk a kereszténység, mikor
a lelket s az embert áldozatok világába állítja. Az áldozat
nélkül nincs tisztult s emelkedett lelkiség ; az áldozat s az
alázatos, megadó szenvedés nyitja s kövezi az élet aszcenzióját. Nincs nagy élet áldozat nélkül. Az ütközés s a szenvedés nem elég ahhoz, hogy a lélek fajsúlya érvényesüljön
sa khaosz fölé kerüljön; ahhoz a szenvedésnck átélt, hogy azt
mondjam, öntudattal átclemzett tartalma kell. Test és lélek
együtt van; a lélek ütközik és szenved a fiz;kai, fiziológiai
s társadalmi s ethikai rendben; de a szenvedés s ütközés
önmagában véve nem emberiesedett s nem lelkesiedett meg ;
az hatás csak s visszahatás. Hogy lelkesiedjék, ahhoz az
kell, hogy az ember a lélek irányát szolgáló lökő s emelő
erőt hámuzza ki belőle, vagyis hogy ne a Jelket összezavaró,
azt az anyagba s keserűségbe fojtó erőnek szerepeltessük,
hanem fejlesztő erőnek ! Ha a természet fölépítésében minden valamikép a felsőbbet szolgálja, akkor végelemzésben
a lélekre irányul s azt akarja kiemelni. Ebbe az irányba s
szolgálatba, kell, álljon a szenvedés is.
Sőt ha eziránt megbizonyosodunk, hogy a szenvedésnek
is sorba kell állnia s nem lehet exlex erő, akkor arra a belátásra is jutunk, hogy a szenvedés tényleg nemhogy bontó
s robbantó hatalom, hanem ellenkezőleg, épen arra beállított, mert nagyon is alkalmas a lélek szolgálatára. A szenvedés kultúrhatalom lesz úgy az egyes embert, a lelkivilágot,
mint a közt véve. Ez utóbbit azonban már csak az előbbiről
visszahatólag, mintegy visszapattanva teszi: a tulajdonképeni hatása a lélekre, az egyes ember lelki világára irányul.
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A szenvedés nagyon alkalmas a több-lelkiség kifejlesztésére, a magábaszállásra, a tisztulásra, az érzéki szövedékből való kiszakadásra, a mámor, az ösztön csalfa játékaiból
való kijózanodásra. Az ember mélyebb, bensőségesebb, tisztább, egyensúlyozottabb, s mit mondjak még többet - az
ember lelkibb lesz. Isten felé, saját szférája felé emelkedik ;
lehull sok bilincs, sok sulyok.
.
Schopenhauer a nagy realitást rosszul állította be ; nála
az nem jó, nem sikerült a lét: önmaga kínja; s azért aztán
a kötelesség s a tendencia a nemlét, az a jó s a legnemesebb
erény : a létnek, az öntudatnak részvéte a lét, vagyis önmaga
fölött. Ez a részvét mély, gyökeres, fojtott fájdalom, lángoló
kín. A szenvedésben a lélek nem győzhet ; sőt minél látóbb,
annál inkább sötétedik el. Nálunk a szenvedésből lelket
emelő, szárnyait növelő erő lesz. Istenhez visz. Qui reliqilerit
dornum vel fratres aut sorores ... vagy akinek elvétetik ez
mincl, s aki ezáltal szabadabb, vér s test kötelékeiből kiemelkedett lesz, az egy más életet hordoz magában. úgy vagyunk
ugyanis, hogy a lelket borítja a test, s a lelkiségnek ki kell
hámozódnia, az örök élet szikét ki kell magából hajtania.
Erre semmi sem alkalmasabb mint az, ami a testet, a
vért s a világot s a kultúrbálványokat töri I Hát éljünk a
tudatban, hogy nekünk nem csodák kellenek, melyek a
rosszból kiszabadítsanak, hanem a rosszat áldozaltá elváltoztató lelkület. Az emberre rávág a rossz, s az ember akkor
észbe kap ; fölismeri, hogy mcssze van hazája, szférája, s
indul feléje.
Jan. 30. Az európai kultúra, tehát az európ:.ü kereszténység elhervad; ezt mondják, s igaz lehe i:. Miért is tartson valami
örökké, amiben annyi az emberi, sőt az isteni elem is emberileg nyilatkozik meg? De az ilyen, nagy komplexumokat összefogó fogalmakban ugyancsak alaposan kell distingválni.
Mert mi is hát az a kultúra, s mi benne a keresztény? A kultúra a szép, tiszta lélek s hatalma alá hajtott világ ; természettudás és ügyesség által fölhasznált természet ; a rossznak Ietörése, az embernek való Iét megteremtése s javítása.
De a gyöngyszeme s a gyökere az Istenbe akasztott s önmagára
reflektált s ráfordított lélek ; az igazán szép, isteni élet :
az, hogy érteni s alakítani s hódítani akarunk, hogy a természet bikáját szarvánál fogni s szolgálatunkba szorítani kívánjuk, az minden kultúrában van, jóllehet az elrontott
hrahmin vagyis a buddhista kultúrában még ez sincs. Tehát
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a keresztény kultúra fajsúlya a lelkiség, bensőség, istenesség ; ez kombinálódik munkával s társadalmi fejlődésekkel,
s ezekben is ő az ethikai punctum saliens l Igen, ez a kedves
kép : a punctum saliens l Ez a krisztusi lélek s a krisztusi
élet, s ez élet s e lélek kiáradása s térfoglalása l
Ezt hirdeti az evangélium és a názáreti ház l Az ember
a világ értelme és gyöngye, s csendes, munkás, nyugodt vagy
fáradságos, küzdelmes, szenvcdő élete a világ értéke. A föld
s a lét csak kagylója e gyöngynck. Amit itt kifakasztunk s
kialakítunk s színezünk, amit úgy magunkba s magunkban
átélünk : az a világ értéke s az igazi kultúra l
Már most, elveszhet-e, elhervadhat-e ez? Ami körülötte
s rajta alakult s képződött, az egész jogi, társadalmi, gazdasági rend, az elveszhet ; de az az érték nem ! Ha van valahol
egy remek kőház, s benne terem s arany, ezüst bútorok s
szépen terített asztal, porccllán- és üveg-szerviz s evőeszkö
zök fehérezüstös fényben s bor kristálypalackokban és olaj
csillogó karaffákban, sa tengerből jön egy fenékhullám, olyan
mint hajdan Cadixban, melyről azt írják, hogy felmászott a
város falain s bástyáin s elpusztított mindent : igen, de
úgy-e ha tengerek pusztítanak is, a fajsúlyok meg nem változnak, s azok szerint van az elhelyezkedés. A tenger színén
úszni fog az olaj, a fajsúlya önti oda. Igy vagyunk a keresztény kultúrával.
Soha sem tetszik nekem, ha a történelmct képekben
adják s ítéln~k fölötte nagyjába~. Történelcm-e Xerxes,
Perikles, Marius, Augustus, Clcopatra, Pompadour, Brutus,
Wallenstein, Luther, Danton, Robespierre, Napoleon, Bismarck? l Lehet-e ezekkel nemhogy azonosítani, hanem mégcsak képviseltetni is az emberiséget? Az élet a jóságban,
jóindulatban, ~itben, bizalomban, tisztességben, gondban,
keresztben, hűségben, türelemben már csak jobban nyilatkozik meg, mint ezekben a felfújt történelmi bajazzokban,
buffókban s előtáneosokban? ! A történelem az élet folyama,
s tartalma s értéke a lélek - művészetben is, technikában
is, társadalmi rendben is, gazdaságban is, de elsősorban
lelkiségben.
A lázadások is, a sztrájkok is ezt segítik. Mert ha nem
bír keresztültörni épen az evangéliumi programm, az élet
magva, akkor boronálják vasboronával az áprilisi, a nyílni
akaró vetés göröngyeit. Istenem, segíts . . . s értsük meg ;
s legyünk bizalommal s tegyünk !
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Febr. 4. Az életet alakítani s azt jobbá, szebbé, nemesebbé tenni, az élet szenvedélye s táncos kedve. Ez megvan,
s azért ha reggel felébredek s belém csimpaszkodik sötét
gond s aggodalom s mások kínja s nyomora, s hamint chiméra
rámszáll a földi lét s szívja véremet, s úgy vagyok vele,
hogy tántorgok alatta : hej, futok· a hegyekre, melyek fölött
az én napom kél, az eucharisztia l ... Katholikus templomok, ti
csillagos szent hegyek l az Oltáriszentség a ti csillagotole
Jó jel, reszket, csillog s biztat, s hív, arra a mi utunk! S azután a világot emelni ! Kultúránk vész, mondják ; nyomorúság van benne, életereje vész ... Mindig t>rőlködni s a
jobbat akarni l S azután mondják : a fajt kdl nemesíteni,
a vérét, az idt>gzetét, a kedélyét ; eugenia kell s szelekció l
Hogy milyen lehet, nem tudjuk, de amit lehet, azt tegyük.
Amerika minden szeszt tilt ; hát a dohányt is lehetne ; hát
a rossz lakást ; hát a férfiak vizsgálatát a házasság előtt ...
S mily jó a testedzés és nevelés s a rossz levegő-üldözés s a
lármaelleni Imitúra ... Hej, csillagom ... eucharisztikus, friss,
temperamentumos emberek e munkában ! Rajta ! ...

Febr. 6. Valamit írjunk az eucharisztiáról? Ah, újat,
mint fogalmat alig, hanem mint szívből fakadó meglátást s
mint érzéktől s tapintattól sugallt megkörnyékezést ; valami
olyan elfogódott s ·elérzékenyült, lábujjakon való kiszaladást
a szent helyhez ; valami oly karikára tágult két naív szemme! való nézését az égő csipkebokornak s a locsogó s omló
lökésekben áradó forrásnak, a mélységeknek. Újat mondani?
Új éneket dalolni, hacsak nem úgy, mint ahogy tartják a
Canticum novumról, hogy mindig új, s a forrás mindig új,
s a folyó mindig új. Valami új lendületet, új vágtatást, mint
ahogy az Inn folyó vágtat Passau fölött l Haj, huj, hej, híj,
ez aztán az áram l Hát tegnap úgy az eszembe szökött, hogy
ilyesmit lehet tenni; hiszen jobb szerelern az Urat most,
mint a 90-es s a százados években ; hogyne, jobban is,
nagyon 1s l
Minden misztérium egy-egy megnyiladozása a sötét
mélységnek, melyből világosság int felénk ; egy-egy távlatnyílása a végtelenségnek, mely elénk lobban s közelséget
hoz. Tapintom, érzem, lefoglalom s élvezem. Isten és misztériumai - máskép nem is lehet, s előttük a tágra nyilt s
epedő, égő ajkkal felé reszkető lélek. Isten és csodái, máskép
nem is lehet; ha a természeten, a világon kivüli módon jön
s beszél s kezel, akkor már ez is egy új rend a szellemi világo
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ban a természetadta erőkön s igényeken túl, s a fizikai világba
pedig bele-belenyúl s jeleket ad; ezek a signa. a csodák.
Isten misztériumai és Dei signa valami két korrellát dolog;
a természetfölötti Isten-járás nyomai; világító árnyak a
misztériumok, Isten-nyomok a természet útjain a signa Dei.
Ezeket alázattal vesszük s csodáljuk. Csoda történik akkor
s azoktó! a lélekben, csodálkozik s hálát ad s érzi Isten közellétét.
De mit mondjunk akkor arról az egész természetfölötti,
szellemi rendről, az Isten-közellét, az Isten-odaadás, az
Istentől-lefoglalás, fölemelés, meglelkesítés, átizzítás s boldogítás rendjéről? Mit? Csodáljuk? Hát a csodák őserde je
előttünk s körülöttünk ; a csodák, az áldások, az erők, a
fények, a boldogságok, fölavatások, egyesülések, átadások
rendje ! Rend is, meg mindent meghaladó, szabad, szuverén
akarat s kiáradó tengerlét ömlése. Mit ezekről a csodákról?
A kegyelemről, az Isten törzsébe való beoltásról, a fiúságról
s a vérnek istenfiúi származásáról, a szépségről, melyben a
gratia diffusa ajkon, arcon, szemen elnyeli a szolga-típust
s fölragyog a szépség csendes diadalában? Mit a lélekzésről
sa levegőről? Istent szívom, lélekzem; s öntudatomban, mint
a levegő a tüdőben meleggé s életté, úgy ő s levegője isteni
erővé s készültséggé s ihletté válik ! S mit a cselekedetek
isteni gesztusáról, az érdemről s Isten-tetszésről s a közönséges élet, de keresztény élet tükrein járó reflexekről? Nos,
és a vérjegye, nem a szemben a csillám, hanem a lelken a
karakter, a krisztusi jel, a keresztségben, bérmálásban,
ordinációban odalehelve, s mégis úgy beleégetve, hogy a
pokol tüze sem veszi ki s az égi dicsőség sem homályosítja el !
S végig az életen s a történelmen s az emberiségen az az
odakölötlség a· Krisztus keresztjéhez, hogy a Golgota lett
a világ sarka, ott fordul, s az a napja, s attól él s éled, s Isten
lesz a megmondója s a kinyilatkoztatója az utolsó ítéleten.
Ott meglátjuk, hogy a szent vér és áldása és tüze mint ette
bele magát a világba s mint emelte azt. Nos és azután ...
azután ebben az Istenséggel érintkező természetfölötti rendben a köztünk élő Krisztus, az eucharisztia. Mint csoportosul körülötte mint láthatatlan, fajsúlyok <szerint) rendező
erő hatásától nlinden abban a természetfölötti rendben !
Az eucharisztia a központ, a súlypont, az isteni élet mélységeinek lüktető forrása; vagy tengerszem vagy óceán. Memoria
mirabilium; a misericors et miserator Dominus itt adta ki
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erejét s koszorúzta meg az eucharisztia fehérségével s a
szent bor tüzének fényeivel örök szeretetét.
Márc. 2. Ma arról meditáltam, hogy az Úr Jeruzsálembe
ment föl, et praecerlehat et stupebant sequentes et timebant ... az az Isten mélységeibe, a saját lelkébe merült ember,
hogy az ott hogyan ment l Világos: embert feledve s a~
örök misszió gravitációjával; nehéz szívvel, de szeretve,
bátran, bizton. Ah, Uram l Nem· a természet hajtott téged,
lianem a felsőbb szeretet. Az embert a könnyű, az édes
vonzza; te más attrakciók erejében jársz . . . Te első
akarsz lenni - szenvedők, vértanúk, szegények élén ... te
nagyvezér, te alázatos Lázár és Jób és jó lator l S azután,
hogy példát adj, hogy bámuljon a világ- stupebant raj tad,
sebeiden, kereszteden, az Istenfia kínszenvedésén ; és utánozzon - sequentes. Igy kell a kereszt alatt s előtt állni ;
stupere et sequi ... Nem lehet ebből kifogyni, hisz tenger
itt az érzelem. De a fogalmak gyöngeségét itt érzem kimondhatlanul. Mi más az, mikor átszegez a compassio s magáv2.l
ragad a stupor, s hűségesssé tesz a sequela Christi Domini.
Sok helyen van szó, hogy intellektualizmus vagy voluntarizmus sa fogalmak szerint az elsőé az előjog, a vezetés! De ah
mily hideg, téli éjek holdvilága ... úgyis csak holdvilág «incerto
lumine lunae» ; de amit ad, az absztrakciók pontozott vonalai,
leheletszerű indikációk ! Szcnt, isteni, erős élet te, te csont
és vér és test és meleg és ajk és szem és könny és mosoly ...
Élet, meleg, szép valóság, ah, hogyne volnál te a fő, a cél ;
a törekvések, vágyak, a próbálkozások s kisérletezések hívogató, vonzó csúcsponti::~ ; ~e nagy valóság, te élet és erő
l'S ének és egészség ! ...
Márc. 5. Domine, doce nos orare. Igen, add a lelked
melegét, azt a naJY belső világot, meleget, meglátást. Vedd
összetett kezünket, melyet égre emelünk, a te kezedbe, hogy
a te szíved lüktetését, véred hömpölygését, lelked lelkendezését érezzük egész ujjaink hegyében. A te meleged láng
legyen bennünk s kiáradjon körénk ; még a levegő is hullámokban mozogjon s a föld is megmozduljon, s élni kezdjen
ami holt, merev s élettelen. Amit nézünk, az i·ánk nézzen ;
ami mozdulatlan s élettelen, az megmozduljon. Ha lelkünk
ég s a szemünk a belső világosságot szikrázza ki, akkor úgy
is lesz l A keresztrefeszített körvonalai élednek, vonásai megelevenednek, ajka nyílik s csukódik ; remegve emeljük föl
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szent oldalsebéhez k~zünket, s a mell emelkedik, nehezen
lélekzik, a szívbeli tehertől, a világ, ah, - az én terhemtőL
S ahogy a szeme rámszegeződik, az üdvözítő, szerető áldozat
szeme s a nyakán az inak megfeszülnek s csapzott haja alatt
a halántékon az erek megdagadnak, Istenem, ki győzze ezt !
Forró csókot nyomunk sebeire ; ah, már tudunk imádkozni !
Filius Dei venit el dedit nobis sensum új, felsőbb érzékel,
belső látást. Henrik Hertz költeményében a vak királyleány
látóvá lesz s akkor nem ismeri ki magát a dolgokban; úgy
hiszi, hogy az a világ, melyet ő tapintásból ismert, s mely
az övé volt, elveszett. Ah, természetesen más a szem s más
a tapogató ujjhegy l A mi érzéki, a mi intellektuell, érzékek
öt hídján a valósággal kapcsolódó ismeret-világunk korlátolt
valami; saiátosan határolt; de lehetnek más érzékek, felsőbb érzék~k, s akkor kiesik a másik; alantasabb viiág ...
V:mnnk köztiink. kik :17.1 fl ast>nsustn, :lZ új f>rzf>ket kifejlettebben bírják, s akik látnak, s amit lehet, kimondanak.
De úgy vagyunk velük, mint Pál apostollal, ki a harmadik
égbe ragadtatott s látott csodákat, de nem jelenthette ki
azokat; non licet homini loqui! Miért l Mert non potest
eloqui. A miszlériummal úgy vagyunk, hogy fogalmaink
szinte kivetkőztetik azt, s emberi fogalmakkal dolgozni kényszerülvén, analógiákban, tükrözésekben hozzák hozzánk közelebb. Akik hallják s értik, tisztában vannak a mondatokkal,
de hol tartanak a tárgytól l A misztériumot meg kell fogni
átérzéssel, feneketlen tisztelettel, a szférák magasságaiba s a
mélységek távlataiba vesző tekintettel, az elragadtatás önelveszésével. Istent s a misztériumot az egész lélekkel kell
megfogni. A léleknek tehetsége az értelem, de ez csak nyitány, s azon át szakad s ömlik az élet.
Deum nemo vidit cmquam, Filius, qui est in sinu Patris,
ipse cnarravú. Ő elmondta, amit látott. Úgy voltunk vele,
mint akik egy messzelátóba nézőt körülvesznek; az néz,
szeme éle különb mint a környezőké, s néz s néz s csak szaggatolt hangokat, a csodálat, a meg-megújuló bámulat, az
öröm s élvezet indulatszavaival szól arról, amit lát. Tisztelettel érdeklődve környékezzük ; ő lát, ő elmondja nekünk.
Az utolsó vacsorán ülünk. Sokat tell, sok csodát ... ~e
az első intézményt, amit a világba állított, amil ő ide behelyczelt, ami nem volt s csak tőle van, azt itt rendelle : ez az én
testem . . . ez· az én vérem ; a folytatólagos Kriszlus, a
Krisztus-folytonosság, a Krisztus-megmaradás itt. Ő maga,
a főmisztérium; az emberfia, aki Isten ... az Isten csodá-
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latos epifaniája, világbalépése, az emberfiának észbontó,
történelmi józanságában s közvetlenségében, az ember a
maga testi gyöngeségeivel, verejtékével és szagával, körmös
kezével, öt-öt lábujjával . . . Bármily fölséges, de ember.
Ha színpadon látjuk, ha nem szól s hacsak átmegy, átvonul,
mint Claudiában, jó; de különben csalódás. Mert Istent
várunk s embert látunk !
.
Oriási misztérium . . . Igaz, hogy patak fakad nyomában, evangélium ; de nagyobb a misztérium. Isten gondolta,
akarta, itt fejet hajtolL Nos és utána? Mi jön utána? Ráduplázott, hatványozott misztérium ; az, hogy ő itt. ő ... Ő ...
Mást nem mondhatok. Kis templomban, mosdatlan, kuszahajú, fázós, szellőzetlen szobák s dunnák szagát árasztó, foltozott gúnyájú, ·szegény emberek közt, egyszerű oltárokon,
két gyertyavilágnál fölemeli a szent ostyát a pap: Krisztus
van itt ! Krisztus ő maga s adja magát ; bensőségesen veszszük s esszük, annyira a mienk, óriási misztérium ! ...
Az európai kúitúrán ez a misztérium borong : a közeli
Isten, a testvér Isten, a kenyér Isten ... Ki törülhetné ezt
Ie róla? Fénynek, mint a sarki fény, éjben bíboros-violás
fölség l Árnynak olyan, hogy át verődik minden fény en s
csillogásan ... a misztf>rium árnyéka, s az emberek ki nem
bukhatnak belőle. Mi uem lehetünk hellének, sem hinduk,
sem inkák, még ha hitetlenek is vagyunk ; a hit világosságát
s a misztérium árnyékát el nem kerüljük.

Jún. 3. Olvastam Mereskovszkinál, hogy lehet az érzést
agyonütni nemcsak nacionalizmussal, hanem eszthétikával
is. Egyáltalában tehetséges tehetséggel a diszharmóniát
vivén bele a szükséges szisztémáha l Ha művész lett volna
olyan a trójai mezőn, hol a kígyók megtámadják Laokoont
és fiait, ki mikor látja a rohamot s a jajveszékelő népet,
csak egyre adja fejét : nézi az izmokat; nem veszi észre a
nézők szorongatását, a részvétet s borzalmat nem érzi ;
nem maccan meg érzése, hogy segítsen; s az őrjöngő s imádkozó
s kiáltozó emberek közt ő az érzéketlen, néző s látó szobor.
ő látni akarja a vergődést, a fájdalmat, az izmok duzzadozását, az elgyötört formákat, a rémület s fájdalom kifejezf>sét. De mindezt csak úgy nézi, mint anyagi formát, fényt
s árnyat, dudorodást, rángatódzást. Nem sír: a könnyek
elhomályosítanák szemeit ; nem jajdul, nem indul meg : az
indulat megzavarhatná észrevevéseit. Nem, ő csak szemlélő;
nála azért van minden, hogy képzelete megteljék, s ez vissza-
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fojt szenvedélyt, érzést, akaratot. Ah, Istenem, hát vannak
ily emberek? Ime a l'art pour l'art-féle elv illusztrálása,
amennyiben ki akar emelkedni erkölcsből, amennyiben az
erkölcsit vissza akarja szorítani, s egyáltalában azt a bűnt
követi el, hogy a részletember, annak valamely tehetsége,
elfojtsa az egész embert. A többi nem jut szóhoz. Az, hogy
valami igaz-e vagy nem, jó-e vagy nem, tiszta-e vagy nem,
nem nyom a latban. Mit szálnánk ahhoz a Laokoon-szemlélő
höz? Ember-e az? S igazi művész-e az? Vagy a rnűvészet
igazán csak természetellenes hypertrophia, rnint a tömés
által hízott lúdban a kilós máj? Helyes-e az, ha a genialitás
üti az igazságot s Byron-féle őrülteket produkál? Helyes-e
az, ha a genialitás elfojtja a lelkiismeretet, tapossa az
erkölcsöt s Nietzschékkel szaggatja az erkölcs, a hit láncait'/
Helyes-e, ha az eszthétika, a szép forma erkölcstelenséggel,
alávalóságga!, vűnnel töltekezik? Ha a bájos alak, a kellern
feledtet lelki szépséget, rnértéket és zenét? Ezeknek a felfogásoknak hibája a fölépítésben van ; ezek rnind nabukodonozori szobrok : agyag lábakon drágaságok ; arninek lent
kellene lenni, az fönt van s megfordítva, s így az eredmény
a rom-ember, a semmi-ember, de aki - s ez a nevetséges konstruálni, teremteni akar. L'homrne n'est rien, !'oeuvre
est tout. S az oeuvre nem az ernbernek köszöni létét? S van-e
benne valami, ami nem az ernberből való? S lehetséges lenne,
hogy a legnagyobb oeuvre, az ernber quantité négligeable
legyen produktumaival szemben? Az igazság ez: l'hornrne
est son oeuvre, önmaga lslen kegyelmével saját maga rnűve,
s ez a rnű rnrri őt-; a többi ((rienn, vagyis játélc
Jún. 15. Sancta Trinitas- a végtelen élet a ((vera et una
Trinitas>>, az ((una et sancta Deitasn, a <<sancta et una Unitas>>.
A lelkemen zúg yégig, mintha az egész világ egy orgona volna,
a laus Dei; feltör s búg bennern lét, öntudat és vágy, rnintha
a rnindenség egy búgó gerlice volna. Gondolom, hogy a
keresztény ernber lelke «feu et flarnmen a Szenthárornság
ünnepén, s bár Szent Ágoston szerint «vita haec nostra caeca
et rnortalisn, ezt is érzi, de annál inkább megérzi, ami oly
sejtelmesen s hatalmasan rnered rá a teremtés fátyolain át !
S ilyenkor érzem, hogy rnennyire kongeniális nekem Szent
Ignác: homo creatus, ut laudet Dominum ; vagyis azzá kell
lennie «laudatorrán, élő laus-szá . . . Lennie azzá, az a
tendenciája az öntudat alatti természetnek is, s a kereszténységben ez diadalmas öntudattá lelkesül. úgy gondolom :
«terra creata ut floribus tegaturn (nem dudvával), ((aqua ut
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limpida decurrat (nem sárosan); marmor, ut formam ind ua t»
(nem hogy porrá legyen, törmelékké), organum, ut sonet ...
(nem hogy repedten por borítsa); nos és a «COr», ez a terra,
ez a fons, ez a marmor, ez az organum?? ll - Ah, arra valókká
kell válnunk l Az az igazi ember, aki az Isten dicsérete s
dicsősége l Sok alakuláson, elváltozáson, kísérleten, törésen,
emelkedésen át, de feléjes beléje elváltozva ... Színváltozva l
Adoramus, laudamus, invocamus Te l Mi lesz majd ott? Ha
már ez a bolygó s fölötte a holdsugártól áttört felhős ég,
ez az igazi rokokó-templom boltív, ez a hatalmasan felgvűl t s felhők zajlásában pompázó ég,_ ezek a néma holdvilágos éjek, ezek a verőfényes napok így dicsérnek s így
zendítenek meg lelkünkben himnust és glóriát . . . Ha már
itt is örvények ragadnak el s táncolnak a lelkesülés s élvezet
s öröm tölcséreibe bele; mi lesz ott? ott? Ah dithirambikus,
maniakus öröm és Io triumphe l ...
Aug. 22. Io triumphe. . . Exultol A szentmise mint
áldozat a mi ájtatosságunk, s ez áldozatból eszünk. De ez
áldozatot s munka theológiáját ki kell merítenünk, azaz,
abba bele kell mélyednünk, abban elmerülnünk. Aki azt
hangoztatja, az az imádás, meghatottság, megrendülés,
hódolat, bizalom, ragaszkodás, hála, szeretct, alázat és megsemmisülés, s azután az öröm, a diadal, a krisztusi életközösségben való boldog felgyúlás érzelmi árját, annak a
folyamnak minden zsilipjét megnyitja. Jézus az isteni irgalom
ajándéka, Jézus a mi adományunk, ajándékunk, áldozatunk,
Jézus felé fordul arcunk, s mikor égre néz, Jézus vérpárázatán
át az üdvösség csillagai gyúlnak ki szemében, s az a kék
mélység, az a fenekellenség s végtelenség mint tele óceánja
az isteni szcretetnek vonzza. De ez nagy munkának a kikészített világa. Annyit kell fáradni, égni, finomodni, míg
az ember a szentmisét így megfogja l Ez nagy mü, a szentmiséről való ez a mentalitás, melyet meditálva, megtörődve,
szárnyalva lehet csak elérni. Az egész liturgiát ki kell dolgoznunk. lelki értékké tennünk, élménnyé, abban az áldozatban
való részesedést, a szentáldozást mint evést (valóságos evést),
táplálékot, erősödést, Krisztussal egyesülést, elváltozást,
a cihus grandium-hatás megérzését atgyúrnunk, magunkkágyúrnunk. Csak ha ez a lélek környékez s ha ez sugárzik
bclőlüll.k, akkor lesz a liturgia is kifejezés; jelentés, hódító
fogalmak fogása számunkra. Beleállni abba nem elég; az
egyéni, személyes, belső tevékenységtől nem ment föl. Meg-
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hathat rnint látvány s emlékeztetés; de nem lesz igazán a
rnienk. Akik a liturgiát most !>Ürgctik, krll, ho~y a medil:kiót
róla, a csendrs elmélyedő behatoJást hel<'•jc s óriási jrlcntési
tartalmaiba is sürgrssék. Ah, mint ke!! földolgvznunk ll Z :'lldozat
adorádós jelentését, azután a megváltási erőt s a Jézus megváltó tekintetét! s ezt a liturgia nem készen adja, hanern
csak úgy mint a könyv sorai, jelenti; ezeket a jelentéseket
felfogjuk, megérteni akarjuk. Maga a liturgia keretében
megismétlődő valóság, a krisztusi áldozat is rnisztérium ;
s ebbe a titokba hittel s szeretettel, gondúlkozva s hitben
az akciót megvil:'lgílva kell belehatolnunk. Vagyis megint
csak személyes elmélyedés.
Ennek a személyes elmélyedésnek tere az egész hitvilág,
s ezt sehol sem nélkülözhctjük. Természetes, hogy a szentáldozás a rnise része, s legjobb, ha a misében áldozunk ;
de sohasem nyomatékoznám a liturgia gyorsan lepergő
akcióját s a rnegváltás, adoráció, Krisztushoz ragaszkodás
gondolatainak s érzelmeinek a liturgia imádságaiban való
gyors váltakozását az elmélyedő meditáció rovására. Ezek
nagy tartalmait a liturg~ában is a meditáló, élrnényező lélek
tevékenységéből bírjuk, s ezeket föl kell öltenünk, ha a
liturgiát jól abrjuk végezni. .Már ezeket el kell hoznunk
rnagunkl~al, azért van a praeparalio ad missam; s ugyancsak
ezekbe kell a szentmiséből kilépve elmélyedni, ezért van a
gratiarum actio. S nagyon is kell ezt a személyes elmélyedést
sürgetni s nem mondani, hogy a szcntmise maga a szentáldozásra való előkészület s a postcommunio a hálaadás;
ez sok kárral járna.
Tehát a liturgia rászorul a fölc!olgozásra, tartalmakra,
s azokat említi imáiban, dc készen nem adja.
Aug. 27. Ah, aki azt érti, akit az csak meglegyintett,
hogy mit jelent: Deus meus et omnia. Aki a fölség villanásait
vagy éjtszakáit megérezte sa magasságok temperamentumát
s fölemelését, az élet s érzés kigyúJásait s a rnélység vonzásait,
ah, akit az úgy mint fényes, kékségbe vesző s elolvadó álom
megszállt, az a Deus et omnia, s akin az az affectus universitatis átnyilall, amit G. nővér érzl'tt, s ugyanakkor a lefogott
s félrevezetett teremtés csikorgását hallotta: az úgy sejtelmesen sejti az Isten-tiszteletét a levegőnek, a csillagos
szféráknak, a föld rétegeinek, a tenger mélységeinek, az
eltemetett évszázadoknak, az árnyékká foszlott nemzedékek·
nek. De ez rnind csak egy oldala a valóságnak ; a másik
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oldal a Fölségnek megfelelő Fölség, az áldozati, az imádó
Fölség, az emberiségbe öltözködött legnagyobb áldozó s
imádkozó áldozats imádás, a természet csikorgását himnusszá
változtató, a tehetetlenségét megváltó liturgia : a sanetum
sacrifidum ... a hostia p ura, sancta, immaculata, a Krisztus l
Aki által itt tűz gyullad ki (Illés oltára) ... itt kiváltórlik
isteni tisztelet, isteni hála, isteni engesztelés . . . Aid által
«creasn : teremtesz láthatatlan, Isten mértékeit, igényeit,
fölségét megértő világot, misztériumot ; ccvivificasn : életet,
erőt, épséget, lendületet, örömöt, éneket, s ki által, kiben
s kivel a Szentháromság összes dicsősége isteni stílben s mértékben kigyullad s fogadja az imádás s áldás adóját.
Isten Istennel szemben, Föbég istenítő dic::.őséggel szemben ... Végtelen hódolatot szomjazó, saját végtelenségének
örömétől ittm,ult Istenség s az Ól:eáni mélységeket kitöltő
s kielégítő hódolat s imádás s örvendeztct6s. Sifit sitiri
Deus ... si/i! adorari, silil frui et ut fruamur illo l Ah, nagy
szó : dignum· Sflcrificium, digna actoratio ... Ez Krisztus
jelenléte az oltáron ... Hic «vita est abscondita cum Christo
in Deon (Koi, 3, 3).
Nov. 28. Hálából az őrangyalnak l Tegnap este még
asztalomon láttam egy karácsonyi kéziratot, azután kerestem, mindPnt szétszedtem, de hiába, akárcsak a föld nyt>lte
volna el. Hol van? Nagyon rosszul hat lelkemre a keresés,
s a szám íze is rossz lesz tőle. Ma reggel megint csak teszekveszek, nézek, de hiába. Azt mondom ekkor mag~mban:
«De kedves őrangyalom, legalább ilyenkor tégy nekem jó
szolgálatotn. Hiszen úgy tisztelem, szeretem, áldom a ufelices
ignesn, a szellemeket ; úgy szerelern a szépségüket - Ceeilia
angyalát l Erre kihúzok egy fiókot, melyre nem is emlékeztem, hogy néhány nap óta nyitva volt-e, s ott látom a· kéziratot . . . Ah hála, angyalom, mindjárt imádkoztam is.
De egy érdekes élményem volt ezzel. '!'Aikor láttam az iratot
s megéreztem, hogy angyali kegyelem. ez úgy tűnt föl nekem,
s az volt az érzésem, mintha valami nagyon nagy mélységből
jönne, vagy ha magamat lent nézem, hát valami nagyon
magasból. ~pen csak hogy valami fáradt hullám loccsanásaképen . . . lsten, szellemr világ ; ah, áz, az a másik világ,
az a messzi világ. Vannak kap~solataink, de rendkívül
messziröl hallatszik, mintha teirfonon üzennének valamit
a holdbóL Imádlak. Uram, angyalaidban; imádlak végtelen-
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séged e teremtett szépségébcn ; e napsugaras, erős friss élet
harmóniáiban. Ah l Uram, köszönöm. Awen l
Dec. 13. Nagy szív, nagy lélek, ahhoz miliő kell- talaj
és klima, no meg az isteni mag, a nagy hivatás expanzivitásával. Nem fejlődik ki a lélek, ha macskazugolyas nézetek és
kényességek közt tengődik - ahogy az élet nagy pulzusát
nem érzi, ki a trencséni kis faluban, széljárta, vesszőfonatos
s sárral kitapasztott galibában szülctik, ott él és meghal.
Hej, ha a hadak útján járt s a föld s a világtörténet leheletét
s a forgalom ütőerének lüktetését megtapasztalta volna l
Van sok ilyen előnytelen elhelyezkedés - magok a tövisek
köz t.
Arra kell iparkodnunk, hogy az Isten világosságának,
a verőfénynek s a pünkösdi égi fuvalomnak kaput s ajtót
nyissunk; s azáltal a lelket a legistenibb indításoknak s hangolásoknak kitegyük . . . Szabadon, szabadon, bizalommal
s vágyódva l
Igy pl. a szentek közösségébe vetett erős hit a Krisztus
testének erős pulzusát érezteti meg velem. ő a fej s én is·
a testben test; s a vére lüktet bennem, s a nagy közösség
öntudata az élet, a lélek térfoglalásának vágyát érezteti meg
velem. Tegyek róla s imádkozzam - ezért is, azért is: a megholtakért, az élőkért, akik elém s utamba vetődtek. Hah,
hányan vannak s mily élettelenek ! Mily távol a krisztusi ékt
melegétől, a lelkeket fölépíteni tudó vér szférájától l Hány
vörös vértestecske van? öt liter vérben billiók. S ha egymás
mellé tennők lapjaikat, kitennének 3250 négyzetmétert,
több mint egy kat. holdat! Hát a Krisztus misztikus testében mily életáramok, mily építőerők, mily elevenítő megújítások l Csak bele kell állnom, s megéreznem, hogy én is
vihetek éltető elemeket ; hogy tódulhatok be és föl és le
s imádkozván sokakért, Krisztus mcleg életének hullámzását
érzem l Egy anya levelet kapott a harctérről : sokakat
látunk imádkozni: Mama, maga erre nem tanított, s mi nem
értünk hozzá l A fiúk elestek. A mama kétségbeesett, aztán
szanatorium, és tehetetlenkedés. Most buzgó katholikus
s ugyan miért? mert fiaiért imádkozbatik bízvcísl. Ezt itt kapta.

265

1925
Okt. 18. Nem lehet eléggé tudatára jutni a realitásnak,
a valónak, az életnek. Az úgy van. hogy elkrusztásodik,
megkérgül mint az aludtvér l Az aludt élet is olyan mint
az aludt vér: formát ölt, nem folyik s már nem vér. Aludt vér
nem vér; aludt élet nem élet. Csak az élő. élet = élet. Az élő
élet pedig élet, élés, akció, mozgás, érzés. Magasan fogalmak,
kérgek, formák fölött : az érzés l A fogalom a megaludt
érzés, a megaludt élet, úgy értve azt, hogy mikor az élet
pl. a vallásos, igazán élet, mozgás és érzés, igazán mozgató,
hevítő, kitöltő élettartalom, mit megérzünk s mi boldogít,
addig tele a lelkünk vele, s tapasztaljuk, er6södünk tőle;
ez a mcleg, bensőséges, áramló valóság fogyhat meg: lüktetése lassú, lágy, gyönge, kihagyó, s végre mcgszünhetik,
s akkor marad még a fogalom, az ismeret, a száraz forma ...
Az már nem élet. Ha összehasonlítok egy lelkes novíciátust s átlagos uraink egy-egy kaszinóját, mely szintén
a tekintélyek híve, a nagy keresztény eszmények lelkes
adorálója, de nem él a keresztény hitből : itt megvannak a
fogalmak, ott az élet . . . Az intelligencia lelki életének
ez a processzusa: megaludni, a lüktető, hevülő, holdog
élettudaton s Isten-kapcsolatokon túladni ; ha nem is tPszi
készakarva, de külön figyelem s heosztás s kultúra nélkül
okvetlenül beáll a hülés, az áram-lassulás, az élcthaldoklás.
Megmaradnak fogalmaik ... l S ezek nem('sak aludt életformák, de akadékok, koloncok, mert életnek látszanak,
pedig nem azok. Sőt veszedelmek, ha folyton sürgetik q tiszta
fogalmakat, precíz ismeretet s azt gondolják, hogy ezzel
meg van adva az élet. Nincs megadva, scm mint meleg,
erős élettartalom, sem mint hatalom, erő és morális.
Vonzások, mozgalmak, hatalmak, lendületek kellenek,
véráramok, alkotó, alakító folyamatok, gyakorlat s akció
kell. Élő, lüktető, eleven, folyó vérár kell.
Csodálatos, hogy hogyan indul meg a vallásos életben
a jeges, merev fogalmak mellől s körül s aJatt új életfolyam.
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Valami új megérzés fakad föl valahol -ez mindig a lelkes,
szerető élet talaján, a szentekben; s az a megérzés belecsap
a meglevő fqgalmi konstrukciókba, s azok újra kigyúlnak
s vezetnek ; azaz hogy azok a régi helyükön maradnak,
s az élet váj magának új árkot s gyujt ki a fogalmi rözsékben
új tüzet.
Ettől vannak azok a nagy meglátások, a komolybavevések, a valóság következetes áttétele s átvitele az akcióba.
Ilyesmi történt a XIII. században. Addig a nyugati egyház
mint ezt a keleti mai napig teszi: az eucharisztiában a
kenyeret, az áldozatban való résztvevést, az együttérzés
s együttélés kenyeres testvérületét, az egy oltár s egy áldozat
s az egy asztal és egy kenyér nagyszerű szakramentális
valóságát látta. Hitte, hogy Krisztus valósággal jelen van,
de a kenyér formájában s a kenyér rendeltetésével s az étel
s az evés föladatával, beállításával; azt venni, abból enni,
az áldozatban résztvenni kell, s erre volt berögzítve : amit
Pál apostol mondott, hogy Krisztus a kenyeret vette s
mondá . . . s magát kenyérül adta. A kereszténységnek
áldozata s oltára van, s valamint mindenkinek Istent imádni,
öt szeretni s azt az áldozatban kifejezésre hozni kell, úgy kell
mindenkinek e kenyérből enni. Ez a kenyérvétel s kenyérevés oly természetes mint a miatyánk, mint az ima s az Istenszolgálat. A kenyeret el is lehet tenni, ha marad az asztalbontás után; azt el lehet vinni, abból ha kell megint, adott
alkalommal enni lehet. Ime a fölséges realizmus : Krisztus
valósággal, de mint áldozat, mint kenyér és bor, a hívek
áldozata és étele ...
Dec. 21. Ha a karácsonyfa tűzben égne s el nem égne,
s ha bámulatt~l odaszegeződnék lelkünk, s néznénk megmerevedve s mégis szent élvezettel telítve, ha damaszkusi
kapuk előtt elragadó élményekben volna részünk s porba
omolvas szélomolva mondanók: ki vagy Uram? s hallanők:
én vagyok Jézus, az Isten örök Fia ... ha közeledését érezném
mint reggel, mikor a természet májusa fölött fölkel a nap,
vagy mikor ólmos felhökbe burkolódzik a júliusi rléltáj,
vagy mikor bíbortüzek gyúlnak ki s lila omlatag palást
redőiben búcsúzik az est . . . s megérzem őt s csodálom
s mosolygok s borzadok és könnyek szöknek szemeimbe ...
Azután üdvözlöm az Úr Jézust - ezt az oltárt, ezt
a harmatcseppet, mely belénk oltódott ; tiszta élet csermelyét, mcly a világtörténelmen áthalad, mindenki aki iszik,
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tisztul ; az örök szornj az igazi szépség, átlátszóság után
itt iszik s enyhül ; s az élet vágya s az erény itt locsolja föl
leveleit s indítja illatait ; s aki piszkos lett, itt mosakszik,
a lelkét mossa; s aki magát látni, s mikor meglátja, a csúf
vonásokat levetni tudja, az belenéz tükrébe ...
S az a nagy erős, qui praedestinatus · est Filius Dei in
virtute, kit predestinált s fölszerelt, fölv.értezett s fölavatott
erőkkel, lelkiségekkel,
fényekkel s szépségckkel belül, s
természetet adott neki, gycrmektestet, arcot, szemet, ajkat.
mosolyt, bűbájt, vonzalmakat, hódító igézetet, ki megszállta
lelkünket s telítette szemünket; s kinek gravitációja alatt
áll a világ, az is, mely nem ismeri, az is, mely megtagadja
s kicsinyli; az is, mely nem hisz, s régi hite szentélyének
romdarabjaival hajigálkozik feléje ... Az a nagy erős, ki
a sátánt egymaga legyőzi, kinek ez az erő jutott az örök
szent szándékok predestinációjában ; kinek szájából villámlik
az ige kardja s patakzik az éltető, erős ige ... Az az erős,
ki behat a szívek s lelkiismeretek mélyébe s ott szel szét s
választ szét velőt csonttól és lelkiségi szöveteket ...
Az az édes gyermek, ki az Isten Fia, ki született az örök
Atyának a Szent Szííztől, ki minden atyaság és ereeiések
forrása ; kitől való minden alakítás s teremtés öröme s kinek
az időben ez a Fia lett ... Az antiquus dierum, az élő örökkévalóság itt van jelen, a századok, ezredek, milliárd évek
egy aktusban való összefoglalása, s méri s számítja, hogy
mióta van Fia itt: kilenc hónap óta fogantatott, s ma született.
Az újszülött örökkévaló, a gyermek Isten .. , Ha egy százados
torzonborz tölgynek egy makkja volna, s az leszállt a földbe
s kihajto~t s Jevélkéit pirosas zöld pompában bonlogalja :
a százados élet fia ... Ha az óceánokból egy gyöngycsepp
kiválnék s egészen tisztán s átlátszóan reszketne egy rózsaágon, s a tengerek mélységei azt néznék s néznék szeretettel
s tisztelettel s mondanák : te mi vagy? Mi te vagyunk
s ősenergiánkat beléd oltottuk ...
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1ü26
Dec. 28. S ezt most egy év mulva folytatom. Ezt az itt
említett nagy tettet átélnie lehet mindenkinek. Ez a tett
s annak átélése a kereszténység. Előbb én is ahhoz a nézethez
hajoltam, hogy a vallás nem lehet tömegmozgalom, mert
hogy műveltséget, bensőséget, finomságet föltételez; de
azután a meditációban észrevettem, hogy szó sincs róla,
mert a pásztorok s a szegények hivatalosak ... az utcákról
kell hívni boldog-holdogtalant.
Tudom az okát is, hogy miért nem a művelte]{é a vallás;
azért, mert a vallás nem fogalmakban, de élményekben áll,
s az evangélium pláne csupa tett, azt látni, élni ke11; pl.
Betlehem, a Megváltó-küldés. a nagy szeretet, az eucharisztiaevés, a kereszt, a föltámadt Krisztus. Nagy tényrk átfogása,
a várás, Krisztus-várás . . . Hoc et illud verbum, quod
factum est!
Sőt az intellekturllek épen ebben nem mcsterek ; ők
a faktumokból kigöngyölítik a fogalmakat s az absztrakciók
spanyolfalai mögött lelkinyugalmukat élvezik.*

*

* *

Az 1927. évről fennmaradt egyetlen csonka bejegyzés helyett
itt örökftjük meg Prohászka püspöknek az Egyetemi templom
szószékén, utolsó lelkigyakorlatos konferenciáján mintegy végrendeletként elhangzott utolsó felejthetetlen szavait, melyeket
már a halál angyalával vfvódva intézett a szószéke alatt álló
egyetemi hallgatókhoz:

.,Kedves Fiatal Barátaim, Kegyetekhez szólok most: Nincs
más Kódex', csak az Evangélium!"

1

Kódex

=

törvénykönyv.
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A kiadó jegyzetei·
* Az itt következő jegyzetek legnagyobb részükben Schütz
Antaltól, Prohászka O. összegyüjtött Munkái kiadójától valók,
a Sdiquia (öM, 23-24) megfelelő köteteiből. Ujak csak a lelkigyakorlatos feljegyzésekre való utalások - amennyiben ezek a
szemelvényezés következtében nem ismerhetők fel - továbbá
a esilaggal jelÖlt bekezdések. A cím-utalások, ha szerző nevP nem
szerepel, Prohászka Ottokár irásaira utalnak az összegyüjtött
Munkák (ÖM) megfelelő köteteiből: az első szám a kötetszám,
vessző után a lapszám.
Az 1878-82. évek följegyzéseihez a legjobb kommentár: A Collegium Germanico-Hungaricumban (öM 16, 158-271).
1878 okt. l 7.- 2. lap: Az itteni és a naplójegyzetekben még oly
sokszor előforduló lelkigyakorlati utalások megértésére a legjobb
kommentár: Szent Ignác lelkigyakorlatainak szelleme, öM 8.
259 kk.
1882 máj. 23. - 20. lap: V. ö. Zinka halhatatlan (öM 8, l. kk).
1885 júl. 3-5. - 34-5. lap: Lelkigyakorlatos feljegyzés.
1885. aug.l9. - 35. lap: V. ö. öM 16, l kk, 98 kk.
1887. aug. 19-22. - 51.---3.lap: Lelkigyakorlatos feljegyzés.
1890 júl. 5-7. - 76-7. Iap: Lelkigyakorlatos feljegyzés.
1891. aug. 9-12. - 78-80. lap: Lelkigyakorlatos feljegyzés.
1895. aug. 6-7. - 82-4. lap: Lelkigyakorlatos feljegyzés.
Az 1896. és 1897. évekről csak lelkigyakorlatos feljegyzések
maradtak fel, szemelvényeink a 86-88. lapon találhatók.
1898. aug. 7-12. - 89-90. lap: Lelkigyakorlatos feljegyzés.
1899. aug. 30. - 92. lap: Lelkigyakorlatos feljegyzés.
1901. aug. 31. - 94. lap: Ez évben is csak lelkigyakorlatos feljegyzés!
1905. dec. 14. - 96-99. Iap: A püspökkészentelés előtti lelkigyakorlatból, más ez évről nem maradt fenn. 1906-ból, első
püspöki évéből semmi, 1907 és 1908-ból is csak pár lelkigyakorlatos jegyzet maradt, ezekből az 1908. évi szemelvényt lásd a
lOO.lapon.
1911 június. - 104. lap: Azt a szellemi irányt, melyet Prohászka
itt jellemez, találóbban doktrinérizmusnak vagy ideologizmusnak
lehetne nevezni. Ez mindjárt az elnevezéssel elejét venné minden
félreérthetőségnek.
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1914 jan. 28. - 124.lap: Itt természetesen nem az erkölcsi törvények isteni eredete és absZolút jellege van érintve (erre nézve
lásd öM 14, 172 kk, hol témaszerüen védelmébe veszi Prohászka
az erkölcsi törvény föltétlen érvényét az evolucionizmussal szemben), hanem amint az összefüggésből világos, az örök törvénynek
a történelemben való kisugárzása és alkalmazása van kérdésbe
téve.
* 1915 ápr. 6.- 136.lap: Prohászka ekkor kezdte írni cikksorozatát, amely összegyüjtve A háború lelke eim alatt jelent meg
öM 10, 165-307.
1919 máj. 16. - 147.lap: Ami itt következik azt Prohászka
püspöki kinevezési okmányának védő hártyapapir-lapjaira írta.
* Prohászkának az itt és ezután következő, a zsidósággal kapcsolatos megjegyzéseire vonatkozólag - szemben egyes külföldön
elhangzó elmarasztaló ítéletekkel, nem is szólva az otthon hangoztatott igaztalan vádakról, amelyek a "keresztény kurzus"
majd a magyarországi nemzeti szocializmus szeilemi atyjának
akarják beállitani - itt röviden azt kivánjuk hangsúlyozni, hogy
Prohás21ka irásait is a t ö r t é n e lm i t é n y e k világánál
s a j á t k o r á n a k szemszögéből kell vizsgálnunk. Márpedig
a magyarországi zsidóságnak a hazai kapitalizmus, az értelmiségi pályák s különi5sen a sajtó terén való túltengése történelmi
tény, aminthogy az 1919. évi proletárdiktatúrában való döntő
szerepe (V. ö. Szekfü Gyula nagyjelentőségü monográfiáját: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, 1938. 204 kk,
332. kk, 440. kk) is elvitathatatlan. lílpp ennek s az ezt követő
visszahatásnak élményei közepette iródtak e feljegyzések. Prohászkától távol volt minden faji ·gyülölködés, nemcsak a zsidó
faj hibáit ostorozza, hanem a magyarságét is (v. ö. pl. Hl. lap).
Prohászka főtörekvése az volt, hogy egyrészt a nemzeti érzésü
zsidóság egészséges asszimilációval beolvadjon a magyarságba,
másrészt a keresztény magyar társadalom kerüljön döntő túlsúlyba az értelmiségi pályákon (amelyeken akkor 50-70 "fo-ban
az ország 5 "fo-át kitevő zsidóság volt képviselve) s jusson megfelelő szerephez az akkor szinte kizárólagosaru a zsidóság kezén
levő gazdasagi életben is, aminek érdekében a keresztény társadalom tudatos gazdasági érdekvédelmét, egymás kölcsönös támogatását sürgette. V. ö. még Schütz: Prohászka pályája, 368-9.
1919 júl. 7. -149.lap: Ami itt következik dogmatikailag egészen
korrekt; következik ugyanis abból, hogy az egyházban változatlan isteni és változó emberi elemet kell megkülönböztetnünk. Ami
szokatlanul 'hangzik benne: a történeti távlatokba néző nyilt,
szinte prófétai tekintet. Nem szabad felejteni, hogy e sorok akkor
szlilettek meg. amikor minden talaj megrendült. Ha az akkori
állapotok csak egy két évtizedre megmaradtak volna, ma mindenki magától értetődőnek tartaná, ami itt mondva. van - amint
akkor a magyar egyházfők mindenestUI el is fogadták és őt
bizták meg a továbbvitelleL
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* Eddig Schütz Antal megjegyzése 1929-ből. Azóta haladt a
történelem s igazolta Mind Prohászka, mint kongeniális kiadójának meglátását. Sőt. azt kell mondanunk, hogy Prohászka
,; v t i z e d ek k e l e l ő z t e me g ko r á t s lényegében azt
mondja. amit a nyugateurópai katolicizmus Jegjobbjai a második
v.ilágháború után hangsúlyoznak l v. ö. Suhard párizsi biborosérsek 1!l47. évi pásztorlevelét az Egyházról, továbbá Grosche
prelátus beszédét az 1950. évi német katolikus napon Kölnben).
1919 szept. 16.- 171 lap: A szerző itt egy rendíviil nehéz kérdést
pendit meg, melyben vajúdnak még a régi egyháznak is legjobbjai, egy Szent Vazul, Szent Agoston, Szent Bernát stb.
1919 nov. 13. - 172.lap: Az itt kezdődő feljegyzések során
szir te meg lehet lesni a Pilis hegyé-nek megsztiletését (öM 8,
78 kk).
1920 máj. 29. - 187. lap: Lásd öM 23, 264; a kérdés, melyről itt
szó van: Miért ád Isten az eretnekek közt is annyi kegyelmet?
1920 jún. 2. - 190. lap: Ez az li:let kenyerének első prelúdiuma.
1922 okt. 17. - 225. lap: Efféle gondolatok a Szentatyáknál,
kivált a görögöknél nem ritkák; sőt, mikor egy misztikai lélek
közeledik a Szentháromsághoz, eléggé önmaguktól kinálkoznak,
mint pl. a misztikai hajlamú kiváló német dogmatikusnál, Scheebennél, akinél az egész teológiai rendszert átjáró konstruktiv
elvvé sűrűsödnek.
1923 nov. 5. - 246. lap: A Szentlélek-úristen Szentlélek-jellege
a Szentháromság örök életfolyamán belül érvényesül; kifelé mind
a három személy müve közös. Azonban szabad és szokás a teológiában a teremtett világ bizonyos rnűveit külön is egyes szentháromsági személyekkel összefüggésbe hozni azon az alapon,
hogy nagyobb rokonságban állnak vele. Ez az ú. n. szentháromsági tulajdonítás (appropriatio), milyennel a szerző is él itten.
1926 dec. 28. - 269. lap: 1926-ból csak ez az egy följegyzés van.
Egészen bizonyos, hogy a naplókból itt semmi sem hiányzik,
hanem amint Prohászka nekikezdett az li:Jet kenyere irásána.k,
följegyzéseit, melyek addig is ama mü előmunkálatai voltak,
jórészt külön lapokon folytatta, melyek a hagyatékban fönnmaradtak ugyan, de nem naplószerüen. Ami belőlük közlésre
alkalmas, az li:let kenyerébe került.
1927-ből csak egy csonka feljegyzés maradt; hiszen nemsokára
rá megkezdte utolsó előadó körútját.
* Ez volt "Magyarország apostolának és tanltómesterének"
utolsó tanítása. Ezt az épp szóló esti harangszóra az úrangyala
elimádkozása után áldás követte alig hallható hangon: "Megáldalak Benneteket! Benedicat vos ... " Késöbb még a körtilötte
fáradóknak köszönetet mondott: "Gratias", majd a körülállókat
csendre intette: "Favete linguis!"
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FüGGELÉK

l.

SCHüTZ ANT AL

PROHÁSZKA PÁLYÁJA

l.
Itt az irás, , ,

A következő nemzedékeknek elsősorban az Összegyűj
tött Munkák mondják majd meg, ki volt Prohászka. Más,
ami az unokáknak beszélni szokott letűnt nagyokról, itt
néma vagy igen szűkszavú. Hatalmas intézmények nem őrzik
nevét ; egyéniségét és működését - a kortársak bámulatának és elragadtatásának tárgyát - lassan belepi az idők
pora. S kérdés, támad-e majd életírás is, mely megküzd a
feledés hatalmával. Irásainak azonban lesznek olvasói, míg
a Duna-Tisza táján laknak, akik magyar nyelven keresik
kifejezését az ember örök vívódásainak és vágyódásainak.
És ezek vajjon mit olvasnak majd ki Prohászka művei
ből? Akik belenéznek hosszan, mélyen, látni vágyó szemme! abba a betű-árba, hol sorok és lapok és kötetek hullámokként torlódnak egymásra : azoknak végül is milyen kép
jelenik meg a sorok között és mögött?
Gondolom, mindenekelőtt reájuk borul a teljesitménynek
nagysága, mely szinte szédít arányaival és gazdagságával.
Az a 25 kötet megannyi hosszmetszet ; úgyszólván mindcgyik egy új vonását mutatja be Prohászka szellemének.
Aki kézhez veszi az első köteteket (l 2),* régifajta,
bár finom veretű theológust sejt. A következő kötetekben
(3 5) azonban már teljesen új hang üti meg fülét : itt a
modern apologéta áll ki a természettudomány, bölcselet és
kultúrműveltség teljes fegyverzetében, aki ismeri a mai
ember lelkének rninden vergődését és útvesztőjét, s aki a
régi szent kereszténységet úgy tudja bemutatni rnint orvosságot és életutat. Aki aztán beleütközik tudományos folyóiratokban megjelent bölcseleti és bittudományos dolgozataiba,
melyek egy majdnem ötvenéves irodalmi rnunkásság egész
tartamát ölelik föl, abba a hicdelembe eshetik, hogy itt
~< A zárójeles számok az Összegyüjtött Munkák
teire utalnak ; ami vessző után jön, lapszámot jelez.

megfelelő

köte-
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egy des elméjű, bő erű gondolkodóval van dolga, aki a mctafizika és ismeretelmélet örök problémáit szövögeti magafeledő tárgyba-merüléssel (14), aki Isten-adta spekulatív
tehetségének sastekintetét nem fél a kinyilatkoztatott nagy
titkoknak is napjába mereszteni (15) : tudós, akiben szerenesés szinthézisben egyesül a tudományos multnak termékeny tisztelete s a jelen kérdései iráhti nyilt tekintet és
szívós elemző, elmélyedő tehetség.
De csakhamar nagy ámulatára arra ébred, hogy itt
voltaképen egy misztikai mélységű és tüzű imádkozóval van
dolga, aki a lelkiélet régi nagyjainak, egy Szent Bernátnak,
Assisi Szent Ferencnek, Szent Gertrudnak, Katalinnak, Teréznek bensőségével és gyöngédségével tud főlolvadni a hit
nagy tényeiben és titkaiban ; aki azonbau egyúttal biztos
kézzel tud keresőket és tapogatózókat is hitre, magábaszállásra, krisztusi életre vezetni (6 7 19 24).
Ha erre beleringatná magát abba gondolatba, hogy itt
egy a világtól elzárkózó modern remetérc és aszkétára akadt,
aki nyilván imádság és tudományos kontempláció közt osztja
meg idejét, nyomban tudomásul kell vennie, hogy Prohászka
mir..denestül benne áll korában és környezetében. Nincs ennek
a kornak egyházi, társadalmi, szociális, nemzeti, sőt politikai
kérdése és eseménye, nincs kultúrproblémája és ténye, melynck jelentőségél ő meg ne látná, velejét föl ne tárná és felülről jövő megvilágítását meg ne adná. Korunk lelkét (10)'
a vátesnek biztonságá,ral érezte ki és éreztette meg; a kor
akarásaiban, tétovaságában és tapogatózásaiban iránytű (22)
a szava ; az cmincntcr modern probléma, a mai szélszaggatott társadalom legégetőbb kérdése, a munkáskérdés nem
hagyja pihe'nni (ll 22). De nincsenek lánglelkétől távol a
konkrét napikérdések sem, amint azokat egy nép élete folyton fölveti; beleáll itt is az igazság napszámába (21) ; s a
szárnyaló gondolkodó, a halk járású elmélkedő, az előkelő
hangú esszéista könnyű fegyverzetű, mindig kész, mindig
csattanós publicistává lesz.
De a napi igényekbe belekapcsolódó tevékenysége közepett is hű marad lelkivezetői tisztéhez : a nagy fordulók
és események alkalmával mindig megtalálja azokat a gondolatokat és vonatkozásokat, melyck azokat igazi ünnepekké
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avatják (12 25) ; az Úr házáért (20) védelemre, irányításra,
építésre mindig készen állt ; atyai lelke sürgeti, hogy híveinek fáradhatatlanul szegje az evangélium kenyerét (9). A ragyogó esszéista és magányos magaslatokon járó gondolkodó
megmutatta, hogy tud a szó legnemesebb értelmében néptanító is lenni.
S mindezt a munkásságot még egyszer összefogja beszédeiben és előadásaiban (13 17 18 22 25). Gazdag lelkének
összes melódiáit itt mintegy újra eljátssza, más fekvésben,
az élő előadásnak húrjain. Amit a fáradhatatlan gondolkodó,
a lángoló lelkű imádkozó és apostol a magányban megérlelt, az itt az élettel való közvetlen érintkezésben, az életszerüségnek és a fakadó mának üdeségével és erejével még
egyszer elvonul előttünk csodálatos képsorozatban : Prohászka az esztergomi szeminárium kápolnájában kispapjai
közt, a bazilikában a prímás és káptalanja előtt, a környék
falusi templomaiban ; azután az országnak úgyszólván minden nagyobb templomában, elsősorban a budapesti egyetemi
templomban és majd minden városnak előadó termében,
elsősorban megint a katholikus nagygyűlések izzó levegőjé
ben - és ontja szakadatlanul, meg nem fogyatkozó bőség
ben és frisseségben szellemének kincseit minden rendü és
rangú hallgatóságnak
De ha ennek alapján meggyökeresednék, még pedig joggal, az a fölfogás, hogy íme egy Isten kegyelméből való
apostol, a katholikus életfölfogásnak és életalakításnak apostola, aki ritka szellemét és szónoki képességét teljesen ennek
a hivatásnak szolgálatába állítja: ezt a képet megint ki
kellene egészítenie új és nem várt vonásokkal, mikor kézhez veszi a Magasságok felé-t (8), vagy az Utak és állomások-at
(16). Itt ugyanis megjelenik egy egészen sajátos költő és
szemlélő, aki lelkét tágra kitárja az élet, a természet, a történelem, a hitvilág miJ1den hatá&ának, mindent bevon fogyhatatlanul gazdag képzeletének káprázatos, eredeti színeivel,
át meg átszövi sokhúrú, tengermély, szenvedelmes és egyben
szent érzelmi életének aranyszálaival ; imádságos lélek, tele
a természetfölötti világ ihletéseivel, azonban a teremtésnek
is minden érintésére rezonál ; s emellett tökéletes művész :
elmélkedő, borongó, omló, olvadó, táguló, égbefeszülő lelke
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minden rezzenésének tud szinte fogható, testszerú kifejezést
adni. Persze ezt a sajátos alakító erőt és költőiséget nem lesz
nehéz megtalálni az előző művekben sem, különösen gazdag
erekben az Elmélkedésekben, a Föld és ég-ben, a Diadalmas
világnézetben és a beszédekben.
És ez a Prohászka - keveset monqok, ha azt mondom :
a költő Prohászka - megint koncentrált. kiadásban jelen
meg a naplókban (23 24). És ide torkollanak az író Prohászka
gazdagságának összes folyamai ; itt fakadnak, hullámzanak,
tornyosulnak összes problémái ; itt pattannak, rügyeznek,
lombosodnak élményei és meglátásai ; itt tárul föl az apostol
és vátes műhelye; itt nyílik meg az aszkéta és misztikus
benső kamarája.
S itt újra és élesebb vonásokban, mert kisebb területre
szorítva elénk döbben, hogy ez a tartalmi gazdagság nem
parttalan szétömlés ; annak van biztos medre és határozott
sodra. Prohászka nem írt és nem szólt olyant, ami nem a szó
legmélyebb és lcgegyeternesebb - katholikus - értelmében
vett istenességet szolgálta. Isten, még pedig a kinyilatkoztatás Istene, aki a teremtés útján és mérheteUenül fölségesebben
a kiüyilatkoztatásban, Jézus Krisztus, az egyház, a kegyelem útján a világoss:í,~ra és életre szomjas embereket mind
hívja a Szentháromság örök életközösségébe : ez az az iránypont, mely felé konvergál Prohászka minden problémája,
minden gondolatszövése, minden írása.
Ennek az extenzív gazdagságnak megfelel az intenziv.
Akármely kötetet ütjük föl, szinte elnyom a témák változatossága, az egyes témáknál a gondolatoknak és szempontoknak bősége, és ami talán még meglepőbb, a tárgyalásnak
teljes szakszerűsége. Ha az ember a Föld és ég-et forgatja,
az a hiedelme támad, hogy itt egy theológus életének szabad
Öráit rászánta, hogy a geológiának annyira idegen területébe
teljes biztonsággal beledolgozza magát, mint pl. tette a
dogmatikus J. Pohle a csillagászatban. Ha, mondjuk, a
Kultúra és terror-t veszi elő, meglepetve látja, hogy itt egy
teljesen fölkészült szociológus beszél ; az Ünnepnapok-ban
az irodalom, művészet, a kor és történelem nagy emberei
és eseményei részesülnek épenséggel nem dilettáns méltatásban. Igy minden egyes kötet Prohászka szellemi orga278

nizmusának egy-egy hosszmetszete, mely egy egész embert
mutat : theológust, filozófust, elmélkedőt, gyakorlati lelkipásztort, szociológust, nemzet-irányítót, kultúrfilozófust, felsőbhséges esszéistát, vátest, költöt, misztikust, szellemes
utazót és talpraesett publicistát s felsőbhséges szónokot a
szónokság egész területén : horniléta és egyházi· ünnepi szónok, konferencia- és lelkigyakorlat-vezető, ünnepi kultúrszónok, szövetkezeti agitátor, politikai debatter, értekező
előadó.

Hiányzanék egy lényeges vonás ebből a gazdagságbóJ,
ha a Prohászka életén vagy életének nagyobb szakaszain
áthúzódó irodalmi hosszmetszetek mellett elfeledkeznél).k a
keresztmetszetekről, ha a kronológiai adatok során nem
keresnők, miről írt és szólt pl. 1896-ban vagy 1906-ban vagy
1920-ban. E mellett nem kell figyelmen kívül hagyni, hogy
Prohászka nem veszi igénybe az írónak azt a jogát, hogy
kiírja önmagát. A nyilvám,sságnak szánt kész írásaiban ezt
úgyszólván nem teszi soha ; az utólag kiadásra került elő
adásokban -is föltűnöen ritkán.
Az Összegyüjtött Munkák áttekintf>sében Prohászka szelleme fejedelmi fulyamnak tűnik föl, melynek fölszínén tükrözödnek a nagy lét- és életproblémák hegyláncai, a lelki
elmélyedések völgyei és szakadékai, a legtisztább költészet
Iigetei; medrében fakadnak az élet forrásai, beléje torkollanak a hit és egyház, az élet s természet nagy tanulságai és
adottságai ; árjában mindez új szépségbe és erőbe öltözik
és ellenállhatatlanul sodródik torkolata - Isten felé.
Ennek a folyamnak tükréből határozott vonásokban
emelkedik ki P·rohászka írói képe.
Ami ezen a képen már a kortársakat első tekintetre
megragadta, és ami mindannyiszor belenyilallik majd a későbbi olvasóba is, valahányszor egy-egy jellegzetesebb írása
kerül kezébe (pl. a Diadalmas világnézet, Magasságok felé,
Elmélkedések, egy beszéd főként a 900-as évektől kezdve,
egy napló-darab különösen 1911-től kezdve), mindig az a
megállapítás : ilyen íróval még nem talátkoztam ; itt egy új
szellem nyilatkozik meg: új, de nem vásári; eredeti, de nem
eredetieskedő ; más mint a többi, de nem csinált, hanem
tősgyökeres, teljes és egyöntetű ; ép ezért megfog és nem
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ereszt többé; sebet üt mint Amfortason a szent lándzsa,
mely meg nem gyógyul többé, hanem a szent Grál betegjévé tesz.
Mi az az új, ami Prohászka kortársaihoz az élő egyéniség nyelvén szólott, és ami írásaiból is halványabban bár,
de plasztikus körvonalakban lép elénk?
Irodalmi bemutatkozása és kiLontákozása idején, a századfordulókor mindenesetre új volt szellemi világának az
a végtelenre beállított perspektivája, mely mint bizonyos
barokk menyezet-festések, minden konkrét mozzanatból a
hitnek távoli és mégis oly közeli titokzatos világába vonzott.
Új volt a katholikumnak mint egyetemes életelvnek az a
következetes és diadalmas fölvonulása az egyéni és közösségi Jélnek egész vonalán, mely a jozefinizmusból még ki
nem lábolt és a liberalizmusban megrekedt magyarak lelkére
mint az elfeledett szülőfalunak újra megszólaló harangszava
hatott. Új volt a természetfölötti életnek az a közvetlensége,
mely Prohászka minden szavúból és gesztusából az átélt
és el nem disputálható valóságnak erejével szólt. Prohászka
úgy állt ott a kortársak előtt, mint aki más világból jön,
alakjában és arcán a hosszú, kemény aszkézisnak félreismerhetetlen karakterével; szemében az elmélkedőnek miszhkai csillogásával, hangjában a küldetésnek sajátos akcentusával,
mely varázserővel tudta életre kelteni a lelkekben a rég
elhalt mennyei honvágyat.
Mindez új volt - nálunk. Hanem ami szerencsésebb
országokban is az igazán újnak, az érték-gazdagodásnak
erejével hatott volna, ami tehát Prohászka újszerűségét az
abszolut értékek szférájába emeli, az a látásnak és kifejezésnek eredeti és művészi tökéletességü módja.
Prohászka tágra nyilt, tiszta gyermekszemmel és egyben nem hunyorgó sastekintetlel nézett a valóságok világába, - hogy testi szeme még 69 éves korában sem ismert
szernüveget, itt szirnbolum, - még pedig a teljes valóságba :
abba is, mely a természetben, az életben és történelernben
tárul föl színpornpával és változatossággal rnindenkinek ; de
abba is, mely belül, a lélekben fakad és hullámzik, küzd s
halódik és újra támad, és magasba tör és rnélységekbe száll ;
abba is, mely természeten és történeten túl nyílik eszmék,
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erők és elvek alakjában és az őselvbe torkollik : a meta·
fizikai világba ; és abba is, sőt elsősorban abba, melyet a hit
világossága láttat meg, melyet a szentírás és az egyháznak
immár közel kétezeréves élete mutat be s a megtestesült
Ige fog össze mint nap és forrás és gyökér : a természetfölötti világba. És Prohászka meglátta e világok titkos
rokonságait és összefüggéseit, meghallotta egybecsengésüket;
és géniusza ezt a szédítő harmóniát meg is tudta szólaltatni.
Meg tudta szálaltatni úgy, hogy e nagy harmóniáknak sejtelmét vagy legalább vágyát föl tudta ébreszteni másokban is.
Az ő szemében a természetnek minden jelensége, az
életnek minden jelenete metafizikai és kegyelmi valóságoknak lett szimboluma --Alles Vergangliebe ist nur ein Gicichnis - , sőt több : valamilyen megtestesüiése, mely fogható,
sokszor egészen hétköznapi valóságában, de ép ezért plasztikus szemléletességben, test-lelki természetünk minden húrjával egyiittzengő hangon beszéli, leheli, illatozza, sugározza
azokat a hitbeli és metafizikai valóságokat, melyek a legtöbb mai ember lelke előtt elmm-Jdottak és ezért határtalan
távolban ködlenek. Az ő alakításában a hitnek tanításai
és tényei, a hitéletnek igazságai és eszményei és igényei,
a másvilág tájai és lakói fogható közelségbe léptek, szinte
testben járó személyes lényekké lettek, melyek a lélekre
szinte ráborulnak és gyöngéd erőszakkal vonják a maguk
világába. A legtöbb ember számára néma a hit világa ; itt
egyéni hangokon szólal meg ; a légiesnek hitt és ezért könynyen ignorált vagy épen letagadott vallási igazság itt el nem
disputálható valóságnak, sőt az igazi, mélyebb, maradandó,
gazdagabb valóságnak bizonyul: Das Unzulangliche, hier
wird's Ereignis. Csak tessék elmerülni egy-egy nagybőjti
elmélkedésben, az 1922 óta írt naplókban, A Pilis hegyéu-ben!
Ezt a sajátságos látást modern pszichológiai szóval úgy
kell jellemeznünk, hogy eidélikw; világ-nézés. A kép, Eloo(;,
itt nem hideg másolat, hanem a szellemi tartalomnak közvetlen, eleven, plasztikus megtestesítése : miként a finom
struktúrájú test minden vonalával és vonatkozásával, minden alakulatával és mozdulatával a léleknek közvetlen kifejezése és sugárzata. A képek itt életet lehelnek és - minden élmény képekbe öltözik. Ez az eidetizmus, nlinden igazi
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művészi tehetségnek és alkotásnak gyökere, jellemzi Prohászkát az írót egészen kivételes arányokban. A pszichológiai
és esztétikai kutatásnak itt nyílt tere van - hálás tér l
Az eidétikus látás azonban a művészi kiválóságnak szükséges föltétele ugyan, de nem elég hozzá. Kell ide még megfelelő kifejező akarat és erő ; s Prohászkában ez is szokatlan
mértékben volt meg.
·
A legelemibb kifejező eszköz, mely az eidétikusnak úgyszólván veleszületett öröksége : a metafora. Prohászka e
tekintetben újító számba megy a magyar irodalomban ; de
itt is várja avatott felfedezőjét. Az ő kezében a szók és
kapcsolatok úgyszólván újjá1:zületnek ; fölolvadnak alakító
hevének tüzében és új zománccal és új V'erettel kerülnek ki
onnan. A legegyszerűbb népies szólások is egyszerű parasztruhájukban beállítnak a mdafizikai és hit-eszmék tróntermébe és ott meglepő biztonsággal mozognak ; nemcsak,
hanem új színeket és új életet visznek be. Óriási átfogó és
kombiná!ó ereje folyton új kapcsolatokat teremt, sokszor
a legtávolabbeső dolgok közt ; közismert jelenségeknek és
irodalmi utalásoknak is meglepő új jelentéseket ad ; mindig
üde és csattanós asszociációja bármikor nem várt fordulással
a gondolat vagy hangulat világának egészen más tájára tud
átcsapni - ebben gyökerezik, amit Prohászka szellemességének lehet mondani, ami nála sohasem keresettség vagy
csillogni-akarás.
Eijétikus szemlélete arra képesíti, hogy mindenütt, tényeken és témákon eredeti vonásokat lásson meg, nevezetesen
olyanokat, melyeken tisztán tükröződnek egyetemes értékek ; ezeknek kiemelésével aztán szinte szoborszerű plaszticitást tud adni képeinek. Illusztrálásra szolgálhat pl. Márianosztra (8, 47), vagy a híres tulipán-beszéd eleje (13, 334).
Két rövid idézetet nem tagadhatok meg magamtól : «A világ
forog, hol gyorsan, hol lassan ; néha meg oly gyors iramban
perdül az idők kereke, mint az óráé, melynek fölhúzott
sulyka ruhamosan leszalad s egyszerre tizenkettőt mutat.
Éjfélt-e vagy delet? A szerint, amint nézzük. Némelyek
éjfélt, mások delet látnak a mi világ-elváltozásunkban is))
(22, 199). ((A liberalizmus a hitetlen tudomány fattyúja,
melynck fejébe nyomták a mult század forradalmaiban a
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frigiai sipkát, s mikor a forradalmak elültek, frakkot és cilinclert adtak rá, s megtették alkotmányos miniszternek» (21,
191). No de ilyeneket ezer szám lehetne idézni l
Teljes biztonsággal kezeli a legkülönfélébb kifejező formákat ; rendelkezésére áll a könnyed oktató előadás, melyben fesztelen gondolatszövésscl, a főgondolatoknak sohascm
unalmas vissza-visszaidézésével r;zinte belénk lopja mondanivalóját (kitűnő példák a Föld és ég-ben, a szociológiai értekezésekben : 10 ll 14 15 20 21 22) - csak a szinte mathe·
matikai merevséggel haladó szófukar értekező stílus nem áll
gÉ-niuszához ; de egyformán engedelmeskedik neki a dithirambusi lendület és szónoki áradás, a vizió, elbeszélés, kép,
leírás, párbeszéd, önvallomás. Legsajátosabb írói jellege egészen eredeti, tőle alkotott irodalmi formában is jut kifejezésre, melynek számos példáját adja a Magasságok felé; legtisztább típusa A Pilis hegyén.
A mfívészi egységel megteremti nála egy jellegzetes és
egészen eredeti ritmusosság, melynek ezek a fő elemei : a kifejezés alapelemeinek numerózus rövid egységekben való halmozása, többnyire bővítő vagy ellentételes menetekben; az
eidétikus alapélménynek fakadás- és bokrosodásszerű szerves továbbvitele; a művészi önkorlátozás, mely a mondatok,
sokszor a kifejezések között szándékkal réseket hágy, melyeken át az ember ellenállhatatlan vonzatással önmagába és a
végtel~nbe kényszerül tekinteni ; a nagyobb részeknek klimaxszerű fölépítése és befejezése. Az egészet pedig átjárja az
alapélményből mint gyökérből és forrásból folyton föl-föltörő életlüktetés, melyet csak az egészséges fiatal szervezet
palpitációjával tudok párhuzamba állítani; eleven vibráció
rezeg és remeg az egészen, mely azonban nem kápráztat ;
haladó, törtető ütemesség ragad magával, mely sürget, de
nt:m idegesít ; szávai egy egészen egyéni életritmus. Ez különben jellemzi Prohászka egész lényét, nemcsak írásait, hanem
kezeírását és járását és beszédjét; s annyira jellegzetes, hogy
akibe egyszer belezsongott, már pusztán erről megismeri
Prohászka hiteles írásait, sőt az esetleges idegen elemeket is
nyomban ki tudja választani.
Ez a ritmusosság annyira kivágódik Prohászka legszebb
írásaiban, hogy az ember kisértésbe jön versnek minősíteni.
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S csakugyan lehet kérdezni : Miért nem próbálkozott verssei
az a Prohászka, aki egy irodalmi formát sem utasított el
magától, és aki értő lélekkel idézi a halálra készülő Sokrates
-vers-írását (23, 290).
A feleletet abban kell keresnünk, hogy Prohászka mint
író is Krisztus követe, aki lelkeket akar nyerni. Orpheusnak
tudta ő magát, aki a vergődő modern.embert tapogatózásának és kínjainak alvilágából a kinyilatkoztatás éltető napfényére hivogatja. ő tehát nem olyan éneket énekel, mely
neki magának gyönyörűség, hanem, amelynek hangjaira
bűnös lelkek indulnak. Ez az akarása egész lényében, írásaiban is, mint hódításra kiinduló lendület, mint keltegető és
hívogató elevenség, mint magával sodró báj és erő jelentkezik, mely körülzsongja, hullámozza, viharazza a lelket: valamely hullámába vagy örvénylésébe okvetlenül bele kell kerülnie. Ehhez a föladathoz nem igen áll a kötött mértékek koturnusa és zubbonya. Aki lelkeket akar fogni a magasabb életre,
az nem lehet ugyan el ama hódító varázs nélkül, melyet csak
a múzsák adhatnak, dc nem engedheti magát láncba verni,
ha az mindjárt rózsalánc volna is.
Különben is kérdés, vajjon a mai életnek vágtató árja
meg tud-e, meg akar-e húzódniabban a szűk és sokszor meredek mederbcn, melybe belekényszerítik a kötött formák?
A modcrn költészet nem azért vágyódik-e a szabadabb formákba, mert gazdagabb és gyorsabb ütemű tartalmának
hajlékonyabb és tágabb keretet keres? S Prohászka itt is, mint
annyi egyéb téren nem úttörője és elővételezője-e jövő fejlő
déseknek?
Prohászka nagy író. Nyilván a legnagyobbak közül való,
kiket magáénak vall a magyar irodalom, hol hivatva van
egészen külön helyet foglalni és alighanem hosszú időig versenytárs nélkül betölteni ; de világirodalmi relációban is a
vallási irodalom legnagyobbjai közül való, kit egy Szent Ágostonnak, Pascalnak, Newmannek melléje, részben föléje kell
helyezni. Mindazáltal az utókor egyoldalú képet rajzoina róla,
ha őt csak mint írót akarná méltatni; épen úgy, mint kortársai közül is sokan az eltorzításig egyoldalúan ítélték meg,
mikor egyszerűen nagy szónoknak minősítették. Prohászka
ugyanis nagy írói képessége és teljesítménye dacára sem tar-
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tozik azok közé, kik egyéniségük egész tartalmát vagy akár
csak a javát is mindenestül beleviszik írásaikba.
Tagadhatatlan, hogy megvolt benne az irói palhosz.
Ambicióva!, lelki szükségből, gyönyörűséggel írt. Legkeservesebb óráit azzal jellemzi, hogy az írás nem megy és nem
ízlik (23, 270 ; 2-i, 59). Az írás kísérte húszéves korától haláláig. Be volt állítva rendes· napi munkának, kitöltötte legértékesebb óráit. Ha nem volt útban, a kora reggel két első
órája után, melyet mindig elmélkedés és szentmise foglalt el,
2-4 óra hosszat írt. Erre az írásra készült : a délután szabad
idejét, még a sétáját is olvasás és az épen aktuális téma átelmélése foglalta el ; azt hordozta, érlelte, szálait szövögette
magánbeszélgetéseiben is, abba beledolgozta megfigyeléseit,
a hallott megjegyzéseket, az esetleges olvasmányokat. Egyegy jelentősebb írására - ha mindjárt kisebb terjedelmű is
volt, mint pl. A Pilis hegyén - példátlan szorgalommal
készült ; nem sajnált ilyenkor ritka, nehezen hozzáférhető
könyveket fölhajtani, szakembereket kikérdezni. A mondott
délelőtti órákban aztán az előző napokban megérlelt anyagot
leírta, hihetetlen gyorsasággal; ami nyomtatásra volt szánva,
azt átdolgozta, akárhányszor 2-4-szer is ; a kifejezéseken
ugyan ritkán csiszolt, inkább újra fogalmazott némely részt,
mást meg áthelyezett, ismét másutt betoldásokat tett ; aztán
újra tisztába írta az egészet. Már a kilencvenes évek óta, de
főként 1900 óta sokfelől kértek tőle dolgozatokat a legkülönfélébb lapok és folyóiratok ; amennyiben nem voltak erkölcsi
nehézségei, sohasem mondott nemet és sohasem késett meg.
Ha nem volt ilyen vállalt föladata vagy nem dolgozott önálló
művön, szorgalmasabban kereste föl naplóját. A legrészletesebb napló-följegyzéseket ilyen irodalmi pauzáknak köszönhetjük.
Vegyük hozzá, hogy az alakítás lelkének mélyen meggyökerezett igénye és gyönyörűsége volt. A szépet tudta
élvezni és becsülni, mint kevesen; az irodalmi szépet is ösztönös célbiztonsággal kereste és találta meg. Fiatal korából
vannak írott hagyatékában följegyzések, melyek jellegzetes
kifejezéseket és fordulatokat gyűjtenek modern magyar
regény- és novella-irókból ; naplóiban állandóan följegyez
jellegzetes kjfejezéseket, idézeteket, fordulatokat; a benne

285

ősgazdagsággal és eredetiséggel fakadó gondolatok és eidétikus élmények szemmel látható törekvéssel keresnek egyre
hatásosabb és tökéletesebb művészi formát naplóiban, beszédeiben, de még társalgásában is. Fiatalabbkori napló-följegyzéseiben ki-kitör a vágy rendelkezni. a szó hatalmával;
már 1883-ban akar sokat és nagyot, de érzi, hogy kifejezése
hiányos (23, 38); 1886-ban így ír: ((Azért van bennem mindig az oly vágy, hogy a hit bennem és szavamban erős, velős
és zúzó hatalommal találjon kifejezésre ... De eddig nagy
hiányt érzek úgy a gondolat metsző élét, mint a szó csattanós
és bő és eleven és folyékony egymásutánját illetőleg. Reménylem, hogy ez még megjön ; mert különben nem tudnám okát
érzékem ez irányban való tetemes kifejlettségénekn (23, 87).
Irásra mindig volt ideje és kedve, legnagyobb elfoglaUságai
közepett épúgy, mint pihenőben és úton. Az esztergomi idő
ben szenzáció volt a kispapok közt, ha egyszer valakit nem
tollal kezében, álló íróasztalánál (62 éves koráig csaknem minden munkáját ott írta l) fogadott.
Mindazáltal Prohászka sokkal hatalmasabb és gazdagabb egyéniség, semhogy teljes tartalma. maradék nélkül
elfért volna az írói működésnek keretei közt. ő maga sem
így látta magát. Nincs kétség benne, hogy az írást ő eszköznek nézte a római idejében kialakult apostcli eszmény
szolgálatában, és írásainak tárgyát, terjedelmét, sokszor még
irodalmi formáját is külső hatalmak, illetőleg célgondolatok
szabták meg; sa magyar irodalomnak külön szerencséje, hogy
ez egyszer a szándékoltság a patbosszal úgy egyesült, hogy
ez a frigy érdekházasságnak soha semmi nyomát nem mutatta.
Érdekes, hogy Prohászka maga nem tartott valami sokat
irodalmi tevékenységéről. Napló-följegyzéseiben tükröződik
az egész mindenség és egy gazdag léleknek sokszor förgeteges, mindig tenger-mély élete; s alig néhány utalás sejteti,
hogy e naplók írója filozófiailag, theológiailag, szociológiailag
érdekelt gondolkodó és író. Ha hellyel-közzel szóba is kerül,
írkálásáról, irka-firkáiról beszél. Harmincéves írói jubileumát
az őt efféle dolgokban jellemző magától-értetődőséggel veszi ;
még csak az ép abban az időben nála oly gyakori visszaemlékezésre sem érez indítást. Irodalomról, sajtóról sokszor
nyilatkozik, azonban csaknem mindig a lelkipásztor és nép-
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nevelő

szerepében. Tulajd()n írásait nem gyüjti ; a legtöbbnincs sem kézirat, sem nyomtatott példány a rendelkezésére. Ha mások elébe hoznak valamit régibb dolgozataiból,
akárhányszor &zinte csodálkozással nézi, hogy ö valaha
ilyent is írt. Amilyen odaadással és lelkiismeretességgel készíti
elő dolgozatait, annyira a sorsukra hagyja, ha megvannak/:
a korrekturázást átengedi másoknak, készséges, de sokszor
nem épen képesített szolgáló szellemeknek ; kész dolgait
engedi dilettánsoktól gyüjteni, szabdaltatni - sőt «átsimítani». Műveinek kiadói jogával és sorsával szuverén módon
nem törődik: alamizsnaként adja annak, aki épen kéri.
Aki magát kizárólag vagy csak elsősorban is írónak tekinti,
annak valóban «nem ily anyagból kén' szerkesztve lennie».
Prohászkában tehát az író csak egyik, mindenesetre
adekvát hajtása egy mélyebb és gazdagabb gyökerű életnek ;
és ép ezért benne az írót is csak egy irón-kivüli álláspontról
lehet igazában méltatni. Itt az trónak kulcsa az egyéniség,
melyben ritka szinthézissel valósult egy zseniális fokon álló
sokoldalú tehetségnek két pólus körül áramló élete : a misztikai távlatokba mélyülö bensőség és önalakítás szenvedelme
egyfelől, és a kifelé törö, világot alakítani akarás páthosza
másfelől ; s mindkét irányban páratlan zseniális alakító erő
érvényesül. Itt őseredeti életfakadással van dolgunk, melynek egyik árama az írói tevékenység. Prohászka egyénisége
a legnemesebb és legtisztultabb természeti és természetfölötti életnek remeke, és ennek az életnek egyik sugárzása
Prohászka, az író.
Az író Prohászka nyitja tehát Prohászka az ember ;
az ember, nem. sztatikai szemléletben, mintegy megkövült
állásban, hanem abban a fakadásban és fejlődésben, mely a
teremtett életnek egyetemes alakja és törvénye. Prohászkát
az írót is csak az emberen keresztül tudjuk megérteni, amint
az az idő folyamában és a kortörténet árjában született és
nőtt és teljesedett. Ez Prohászka pályája.
ről
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II.
Tanulóévek.

Prohászka életidejét a legújabb magyar történetnek két
és pedig gyászosan jelentős szakasza öleli körül ;
az ú. n. Bach-korszak látta születését, a Trianon-utáni megcsonkult Magyarország halálát. Talán azért választotta a
Gondviselés ezt a sötét történeti hátteret, hogy annál fényesebben emelkedjék ki Prohászka alakja és pályája l?
EI lehet azon tűnődni, hogy a nagy történelmi megrázkódások sokszor milyen végzetesen sugárzanak bele a kis
életbe, a családok és egyesek sorsába. Az a földrengés, rnely
1755-ben rombadöntötte Lissabont, ugyanaznap a Bécs
melletti Badenben egy gazda telkén kitűnő meleg kénforrást
fakasztott, mely neki kincse, sokaknak rnindmáig áldása
lett. A Bach-kor is rombadöntötte az önálló alkotmányos
Magyarországot, s vele sok-sok magyar érték és remény
rnintha örökre elsüllyedt volna. 's mégis -- ez a történelemrengés fakasztotta az újraéledő és biztosabb ethikai alakulás
felé tapogatózó Magyarországnak legbővebb áldás-forrását:
Prohászka Ottokárt.
Atyja Prohászka Domonkos, cseh-német földmíves
szülők gyermeke, 1817-ben született s. rnint vadásztiszt
került Magyarországba. Pozsonyban egy bál alkalmával megismerkedett az 1838-ban született föltűnően szép, sudár
termetű Filberger Annával, egy nyitrai pékmcster lányával;
megkérte kezét, és mert sem neki, sem menyasszonyának
kaucióra nem telt, lernondott katonatiszti állásáról és pénzügyőri felügyelőséget vállalt ; és így 1857-ben a 40 éves
nyugalmazott cseh származású osztrák katonatiszt házasságot kötött a 18. évét alig betöltött nyitrai, valószínűleg
svájci eredetű német polgárlánnyal.
Ebből a házasságból három gyermek született : 1858
október 10-én Ottokár, Nyitrán, az anya szülőházában ;
1860-ban Hózsahegyen, ahová az atyát a kormányzat abban
jelentős,
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az időben áthelyezte, Mária, aki 1890-ben Nagy Alfonz miniszteri tanácsoshoz ment férjhez, és özvegyen él Fehérvárt;
1862-ben Gusztáv, aki kereskedő lett, később a püspök
uradalmában volt alkalmazva ; a püspök halálakor már
nagybeteg volt és néhány héttel később meghalt.
A család újabb áthelyezés következtében 1866-ban
Losoncra, három év mulva Nyitrára költözött; innen csakhamar a vorarlbergi Feldkirehhe helyezték át a magyar
nyelvben nem jártas tisztviselőt. A közszeretetben álló, szellemes és temperamentumos Prohászka Domonkos itt 1879ben tüdőizzadmány következtében meghalt - Ottokár akkor
Rómában volt mint theológus ; az özvegy anya a lányával
Nyitrára költözött rokonaihoz, és ott 1888-ban meghalt
gégesorvadásban.
Ezek a külső családi viszontagságok írták elő Prohászka
első iskoláztatásának is külső kereteit. Az elemi iskolát 1863
őszén Rózsahegyen kezdte (tanítójára, Moisra még öregkorában is hálával gondol) ; a negyedik elemit már Losoncon
járta, és ugyanitt a négy osztályos kálvinista gimnáziumban
a gimnázium két első osztályát is. Harmadik osztályra Nyitrára került a piaristákhoz, kik közül a buzgó és nagytudományú Csősz Imre igazgató volt rá nagy hatással. Itt édesanyja legidősebbbátyjánál, Felekinél lakott, (tizen voltak testvérek, kiknek egyrésze Felekire, más részük Faludira magyarosította a Filberger nevet), aki tekintélyes kereskedő volt
és később Csász1'a :Kassai püspök jószágkormányzója lett
Kelcsén, Zemplén megyében (lásd 8, 26). Itt együtt kellett
tanulnia a vele _egyidős és gyöngébben tanuló Géza u.wkaöccsével. Az ötödik osztályra 1871 őszén alapítványosként
Kalocsára került a jezsuiták konviktusába. Itteni tanárai közül
különös hálával volt az igazgató, P. V otka és magyar tanára P.
Raile iránt. A hatodik osztály elvégzése után 1873 őszén fölvételt nyert az esztergomi kisszemináriumba, hol a szeminárium tanári állományába beosztott világi papok tanították a
növendékeket (többek közt Maszlaghy Ferenc író és Hetyey
a későbbi püspök), kik aztán a bencések gimnáziumában
tettek magánvizsgát. Az 1875 nyarán fényes eredménnyel
letett érettségi vizsgálat után főpásztora Simor János hercegprímás filozófiai és theológiai tanulmányokra Rómába
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küldte a jezsuiták vezetése alatt álló Collegium GermanicoHungaricumba.
Ennek az aránylag változatos diáksorsnak első fázisában főként két mozzanat volt nagy hatással Prohászka
későbbi alakulására.
Első tanulóévei a Felvidéken folytak Je. Ennek a körülménynek kell tulajdonítanunk Prohászka rÍyelukezelésének egy
ugyancsak nem lényeges, de kortársaitól sokat emlegetett és
sokszor hibásan értelmezett sajátságát : ú. n. «tótosn kiejtését, mely sok hallgatóját eleinte zavarta. Alakuló félben levő
történeti legendákkal szemben a valóság az, hogy Prohászka
anyanyelve német. Anyja német eredetű ; atyja német
műveltségű ember, aki kifogástalan németséggel beszélt és
írt ; a szülői háznak és később is a testvérek egymásközti
érintkezésének nyelve jobbára a német volt; Prohászka szülői
vel németül levelezett élctük végéig. Gyrrmekkorában tót
dajkútól és cselédektől megtanult valamennyire tótu!; de
ezt oly alaposan elfelejtette, hogy mikor férfikora delén túl
kötelességének tartotta nemcsekély számú tót híveihez saját
nyelvükön szólni, újra meg kellett tanulnia - természetesen
nem teljes eredménnyel. Magyarul Losoncon tanult meg, és
itt sajátítolla el a mély zárt a-nak azt a palócos kiejtését,
melyet utóbb sokan «tótosn-nak minősítettek. Sajátos hanghordozása és hangsúlyozása, mely a kölcsönszókat legtöbbször eredeti hangsúlyukkal, és ·a magyar szókat is sokszor
nem az első szótag kiemelésével hangsúlyozta, a római évek
hatása, s részben Prohászka sajátos beszéd-dinamikájának
folyománya. Azt persze nem lehet tagadni, hogy nyelvének
és stílusának magyarossága szempontjából döntő szerepe
volt annak a ténynek, hogy legfogékonyabb tanulóévei a
Felvidéken folytak le, Kalocsán folytatódtak, hol- a Bachkorszak közvetlen közelében - némely tanára nem tudott
kifogástalanul magyarul (pl. maga P. V otka, az igazgató sem),
s Esztergomban fejezödtek be, a magyar és felsővidéki
nyelvterület határán ; azután a legtermékenyebb ifjúkor hét
évét olasz földön töltötte, latinnyelvü iskolában. Mindez
eléggé különös útja a készülő magyar nyelv- és stílusmüvésznck.
S hogy Prohászka nyelvtudásának kérdésével végezzünk:
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hibátlanul és zamatosan kezelte írásban és szóval a németet; ugyancsak tökéletesen elsajátította Rómában az olaszt
és latint. Franciául elég jól beszélt és még jobban írt. Franciául sokat és szivesen olvasott ; ilyenkor jegyzetei is sokszor
franciák ; sőt élete utolsó éveiben avatott vezetés mellett
nekiállt francia tudását kifinomítani. l 904-es amerikai útja
előtt angollal is foglalkozott ; de az elemeknél többre itt nem
vágyott. Meghitt társaságban szivesen évődött idegen nyelven, többnyire egyéni vagy nemzeti sajátosságok mesteri
utánzásával; különösen szerette utánozni az olaszok latin
beszédjét.
A másik hatás tanulmányaiban mutalkozott.
Első középiskolai évei a hatvanas évek derekára esnek,
mikor a Bach-korszak tagadhatatlan iskolaszínvonal-emelő
hatásai már mutatkoznak ; de csak azokban az iskolákban,
melyek közvetlenül a kormányzat irányítása. alatt állnak.
Az autonóm iskolák jobban tudtak védekezni a kormányzatnak németesítő hatása ellen, de egyben elzárkóztak pedagógiai és didaktikai áldásai elől is. Érthető tehát, ha a losonci
kálvinista gimnázium, «rettenetes egy elmaradt intézein (23,
227), két tantermével és 3-4 tanerőjével komoly megalapozást nem tudott adni. Nyitrán egy régi lanílószerzetnek pedagógiai hagyományai elevenen éltek, és modern pedagógiai
reformok nélkül is jelentős eredményekkel dolgozhattak. Itt
a gyengén megalapozott és komoly tanuláshoz nem szaktatott fiúra eleinte kellemetlen meglepetések vártak ; elégtelen
dolgozatok és teleletek keserítették. Azonban már akkor megnyiladozó világos ~lméje, példátlan Ielkiismeretessége és szorgalma csakhamar kiköszörülte a losonci csorbákat; egy ·kettőre legjobb tanulója lelt osztályának, és később is mindig
hálával emlegette, hogy latinra és általában komoly tanulásra a nyitrai piaristák tanították.
Jeles tanuláságát Kalocsán és Esztergomban megtartotta. Már Kalocsán föltűnést keltettek magyar dolgozatai,
Esztergomban pedig a finom érzékű és író-ember lVIaszlaghy
nyilvánosan fölolvastatta dolgozatait. Jellemző, hogy Esztergomban a köteles mértéken fölül sokat foglalkozott mennyiségtannal és fizikával ; de bizonyos, hogy alapos latin és
görög tudását is már akkor szerezte meg.
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Bistosra kell venni, hogy első tanuló éveinek színhelye
a már akkor magába-mélyedésre hajló fogékony fiúnak öntudatlanul is megtermékenyítette lelkét és megvetette alapját annak a meleg természetszeretetnek, mely később szinte
misztikai intenzítást öltött. ({A rózsahegyi templomban voltam először az Oltáriszentség előtt, a~ első szentmisén ; s
ott tovább vágtat neki a Zsebrádnak a Vág ... Hát lelkem
a hegyen találkozott a misztériummal ; nézte azt naív gyermekszemmel s nem értette, hogy mennyire veszi bele magát
a szeretet, mely hegyekről jön és a hegyeket nem felejti ; sőt
megérezni raj ta a legunalmasabb laposságban is a hegyek
tempóját. Azért megyek bátran és bízvást, mint aki a hegyről jövök lendülettel s a hegyek energiáját érzem» (24, 142).
Ezeket a gyermekkori félig még az öntudat alatt kötő és feslő
élményeket kiegészítették a feldkirchi, tiroli és svájci utazások, melyeket diákvakációiban ott rendesen rokonok társaságában tett.
Vegyük hozzá, hogy tanárai a legkülönfélébb szabású
emberek voltak: losonci kálvinisták, nyitrai piaristák a hetvenes évekből, jezsuiták, kik akkor álltak a magyar világba
való begyökérzésük küszöbén, esztergomi paptanárok, egy
ma már letünt típusnak képviselői, kik szellemet, tudást,
forgolódottságot egy sajátos liberalizmustól átszőtt egyháziassággal szűrtek egybe - elég változatos hatás a fogékony és
plasztikus lelkű fiatal Prohászka számára.
Az a magábavonuló, szerény és szegény fiú nem közönséges szellemi és jellembeli képességet hordozott lelkében. Ha
igaz, hogy ((beati bene nati», Prohászka kétszeres hálával
tekinthetett szülőire. Egészséges testet és vért örökölt tőlük,
a betegséget abban az időben nem ismerte, és szerencsésen
egyesültek és fokozódtak benne mindkét szülőjének értékes
tulajdonságai. Atyja temperamentumos, tüzes, tetterős ember
volt ; levelei nem közönséges kifejező tehetségre vallanak,
szellemet, humort, eredetiséget árulnak el. Anyja szép termetű, szelíd lelkű, csöndes nő volt, maga a megtestesült anyai
gondosság. Prohászka az ismert goethei szabállyal ellentétben atyjától örökölte a szellem élénkségét és a kifejezés csattanósságát s anyjától a termetet és szívjóságot, a szorosabb
értelemben vett jellemtulajdonságokat -·- természetesen
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amennyiben az öröklés egyáltalán megmagyaráz valamit a
zsenibőL Amennyire vissza felé és old?.lt el lehet menni a két
családban - «útkaparó és péklegény-nemzetség» (24, 232) derék polgár-'embert sokat találni, de kiemelkedőt rajta kívül
egyet sem.
Föltűnő azonban, hogy a családban aránylag sok a pap:
Prohászka édesatyjának testvére tisztelt és dicsért plébános
volt Csehországban ; ugyanígy egyik unokaöccse ; egyik
nővére szentség hírében állt a környezetben ; anyjának is két
testvére és néhány unokaöccse pap volt. Sőt anyja révén
Prohászka Császka és Samassa érsekekkel is magyar sógorságba került : a fönt említett Felekinek felesége Császkának
nővére és Samassának unokatestvére volt. Prohászka szülői
komolyan hívő, gyakorló katholikusok voltak ; nem nagyobb
fokban persze, mint a mult században a liberalizmus szökő
árjának idején általában azok a polgári családok, melyekben
régi hagyományok még hatottak, de új indítások még nem
jöttek.
Prohászka maga már kis korától kezdve igen határozott,
intenzív vallásosságot mutat. Mint kis gyerek szeretett testvéreivel misét és szeniségi áldást «játszani». Már nyolcéves
korában meglepő intenzítással foglalkoztatta az ember másvilági sorsa és a tökéletesség útja (24, 22). Ennek a mélyről
jövő lelkiéletnek fejlődésére nagy áldás volt, hogy a romlatlan, jámbor fiú mindenütt komolyan vallásos emberek közé
jutott. Ilyen volt a család, ilyenek a nyitrai rokonok, a jámbor fölvidéki lakosság ; a buzgó nyitrai gimnáziumi igazgató
olvasó-imádságra, keresztútra sokszor gyüjtötte egybe épen
a jobb tanulókat ; s Prohászka ennek a gyakorlatnak hatásait nfm felejtette el. Mindenütt egy a modern gyakorlati
materializmustól ki nem kezdett, ha a kispolgári nívón átlag
fölül nem is emelkedő vallásosság uralkodott a környezetében ; ellenkező tények pedig a· rendkívül kegyeletes lelkű,
minden frivolságtól és kriticizmustól ment fiút nem tudták
egy percig srm zavarni.
Ez a zavartalanul fejlődő gyöngéd vallásosság tüzet
fogott, mikor az amúgy is e szempontból fordulót jelentő
korba a serdülés korába érkezett fiú Kalocsára került. Itt
a jobbára szláv és német eredetű jezsuitákban gyöngítetlenül
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lobogott Szent Ignác intranzigens katholicizmusa, mely évszázados tapasztalatok tanulságaival, szívós tervszerűséggel
körülölelte és megfogta a tanulóknak minden külső tevékenységét és belső élet-mozdulását. A finom, kegyeletes lelkiismeretű Prohászka hozzá volt szokva, hogy a felülről jövő indításokat és útmutatásokat úgy vegye, amínt kinálkoznak.
Bensőséges lelke tovább szőtte és komoly életelvvé változtatta, amit itt hallott a tanításban, gyónásban, magán-számadásan és lelkigyakorla iban, és megérlelődött benne az a gondolat, hogy neki is jezsuitának kell lennie. Valószínűleg szülői
hatásra ettől elállt. Atyja ugyanis számot vetett korával és
ingatag egészségével és tehetséges elsőszülöttében látta anyjának és hugúnak jövendő támaszát. De mikor atyja tovább
ment, és rá akarta venni, hogy csak érettségije után döntsön
végleg pályájáról, ez az atyai tanács megtörött a tizenötéves fiú határozottságán.
Prohászka 1873-ban július 20-án olvasta atyjának intelmét, és augusztus 4-én megjelent Esztergomban, hol Simor
János hercegprímás fölvette az egyházmegye kispapjai közé.
Esztergom megkapta hosszú századokra leghíresebb papját,
és a család nem vesztette el támaszát és büszkeségét. Prohászka mindig a leggyöngédebb figyelemmel és szalgálatkészséggel volt övéi iránt, anélkül, hogy kisértésbe jutott
volna értük hivatását vagy hivatási lelkiismeretét csak egy
percre is kockáztatni. Hosszú római távolléte alatt sűrűn ír
haza, s levelei gyöngédséget és komoly szeretetet lehelnek ;
szüneteiben első útja haza viszi. Különös, egyik szülőjének
sem adatott meg, hogy utolsó nagy útja előtt tőle vehesse
búcsúját, tőle, ki utóbb annyi téveteg vándornak lett révkalauza az örök hazába.
A középiskolai tanuló Prohászka jellemében az ural:udó
vallási orientáció, lelkiismeretessége, szargalma és szelíd alázatossága mellett föltünik nagy magának-valósága. Kor- és
tanulótársai egy szívvel-szájjal magasztalják szelídségét,
vidámságát, figyelmességét, mely mindenkinek jót akart és
senkinek kedvét nem rontotta. De mind kiemelik, hogy közvctlenebb vonatkozásokba nem bocsátkozott ; a szórakozásokban általában részt nem vett, hanem inkább magának
dolgozott, szíves magatartása dacára közlékeny nem volt,
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magába-tekintéseket nem igen engedett, nem barátkozott a
szó szokásos értelmében - olyan vonások, melyek ellenkező
látszatok dacára a későbbi Prohászkát is jellemzik.
Érdekes ellentétben áll ezzel a szinte szégyeBős magábavonulással, hogy mikor szerepeini kellett előadással, szónoklattal, verssel, akár a családban, akár az iskolában, a félénk
fiú bátran kiáll, és a meggyőződés hevét sugárzó lendületes
előadásával elviszi a pálmát nemcsak otthon, hanem a Kaloesán divó versengésben is (a Gracchusok anyjának beszéde
fiaihoz) ; és mikor Esztergomban kispapnak jelentkezik,
Aranyszájú Szent János egyik beszédének eredetiben való elmondásával ejti bámulatba a vizsgáztatókat Ime, the child
is father of the man l
Az esztergomi diákévek már teljesen megállapodott lelkületű ifjúnak mutatják Prohászkát, kinek szellemi felsőbb
ségét hallgatag tisztelettel elismerik társai, vallják szülői és
meglátják elöljárói. A hercegprímás nem győzi magasztalni
a Collegium rektorának az odakészülő ifjút ; atyja tisztelettel idézi a nyocadikos diáknak egyik leveléből ((die so wahren
schönen Worte: Die Dankbarkeit schaut in die Vergangenheit, die Liebe blick t in die Zukunft)) (1875 jan. 24-i levelében).
Nem csoda, ha ez az ifjú, kiben a hitnek szent tüzei.
parázslanak, ki sértetlenül megőrizte lelkének tiszta virágát
és az idealizmus lendületét, áhitattal tekint Róma felé, hol
a híres Collegium Germanicum-ban hét évre várja őt a legintenzivebb papképzés, melyet egyházi intézmény abban az
időben egyáltalán adhatott. ((O Roma nobilis ... te benedicimus ; salve per saecula l Hányszor mondtam e verset
magamban, midon az esztergomi szeminárium folyosóján
sétáltam föl-alá a hetedik és nyolcadik osztály klasszikusait
forgatva ... A Salve azután a képzelet lepkeszárnyain gyorsan átrepült tengeren és Appenineken, elandalgott Róma
falai mellett, körülrepkedte tornyait, földbesüppedt kapuit,
elesatangolt utcáin és kérdezte : nem volna itt hely egy ifjú
lélek számára, ki néha álmában is elsuttogja :Te benedicimus;
salve per saecula l ?)) (16, 159)
Prohászka alakulásában és általában élete művében a
Collegiumnak döntő szerep jutott. Életének semmiféle más
eseménye vagy szakasza megközelítőleg sem markolt bele oly
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mélyen, maradandóan a lelkébe, mint az a hét év, mély miként
Jákobnak a Ráchelért való hét évi szolgálat, néhány napnak
tünt föl előtte- «prae amoris magnitudine» (16, 251).
Ennek az eredménynek elérésében megtette a magáét
a hírneves ősi intézmény, meg maga Prohászka is. Az intézmény odakínálta neki pedagógiai kincseit, melyeket soha
meg nem fogyatkozott apostoli buzgóság és céltudatos tapasztalat évszázadokon keresztül gyűjtött ; és az ifjú egy ritka
fogékony léleknek és a föltétlen önátadásnak minden rostjával belégyökérzett ebbe az áldott talajba.
Az intézmény Szent Ignácnak nagyszabású elgondolása
szerint arra volt szánva, hogy a XVI. századi vallásújítástól
leginkább pusztított területnek, nagyjából a . német-római
császárság területének adjon olyan papokat, kik jellemben és
szellemben mindenestül föl vannak szerelve arra a nagy föladatra, hogy az újításnak gátat vessenek, hol az ár még fenyeget, és energikusan visszaszorítsák, hol a katholikus restauráció már megindult. Evégből főként három eszközt látott
célravezetőnek: az ifjú levitákat tudománnyal és dialektikai
készséggel úgy fölfegyverezni, hogy az újítók támadásait diadalmasan vissza tudják verni és eredményesen vállalkozhassanak az ellentámadásra ; olyan lelki képzést adni, mely a
hitnek és erkölcsnek érintetlenségében meg tudja őrizni ezeket a hitharcosokat az élet kísértései közepett is, és ébren
tudja tartani bennük a buzgóság és elszántság tüzét; s végül
kiírthatatlanul beléjük gyökerezni az egyházhoz, Szent
Péter utódjához és a pápaság testőr-csapatáhot, a Jézustársasághoz való ragaszkodást.
Ezeknek a céloknak biztosítására egy minden részletében
ttgondolt és kipróbált pedagógiai rendszer az ifjakat kiemelte
otthonukból és hazájukból, beleállította az örök városnak,
Szent Péter székének légkörébe és egy évszázados tapasztalatokban kiérlelt lélekformálásnak állandó sugárzatába, melynek fő elemei: szigorú napirend, szilencium, barátkozások
kikapcsolása, aszkétikai gyakorlatok, főként azonban a
naponkinti tüzetes elmélkedés Szent Ignác módja szerint, és
ugyancsak e módszer szerinti évenkénti nyolc napos lelkigyakorlat.
A kollégiumi életnek e kereteiről és az e keretekben lük296

tető életről, mondjuk szabatosan a Collegiumnak platoni
értelemben vett ideájáról, úgy amint az a valóság hatása
alatt egy érintetlen, képzékeny, nagyarányú, egy prohászkai
lélekben tükröződik, ö maga ír utólérhetetlen művészettel
(16, 150). Aki Prohászka fejlödését meg akarja érteni, nem
mehet el a Collegiumnak e legragyogóbb apológiája mellett,
mellyel versenyre kelni az életírónak hiábavaló vállalkozás
volna.
Épen ez a leírás arról is bőséges bizonyságot tesz, milyen
lelket vitt oda Prohászka. Elsősorban azt, amin a kollégiumi
nevelés sikere fordul : a föltétlen bizalmat az intézmény és
elöljárói iránt, a teljes odaadást a behatások iránt és az olthatatlan vágyat a kollégiumi eszmény hiánytalan megvalósítására. Ahol a determináló valóság és a befogadó alany ilyen
harmóniában összecsendülnek, ott a nevelés sikere biztosítva
van.
Prohászka mintanövendék volt, kinek kiválóságát elöljárói, tanárai, társai és itthoni följebbvalói teljes mértékben
értékelték, és kihez joggal fűztek nem közönséges reményeket.
Magába Prohászkába pedig ez a nevelés kitörülhetetlenül
belevésődött ; beleszövődött lelki struktúrájába. Erős egyénisége idővel magára eszmélt és öntörvénye szerint nőtt tovább ;
de a germanikus hatások bordáit könnyű fölismerni a későbbi
évtizedek szedimenturnai alatt.
Ami mindenekelött a tudományos kiképzést illeti, Szent
Ignác szándéka szerint a bölcseleti és a spekulatív theológiai
iskolázás volt a tudományós képzés gerince, és a skolasztikai
súllogisztika ~eretei közé szorított rendszeres vitatkozás volt
az éltető ere. Prohászka nyilt elméje, szívós elmélyedése,
kitűnő absztraháló tehetsége és fenomenális memóriája e
területen csakhamar fényes diadalokat aratott, melyeknek csak
külső megkoronázása volt az 1878 aug. 17-i fényes filozófiai
doktorráavatás.
Ez a biztos spekulatív képzettség és készség jó útravaló
volt a későbbi írónak és tanárnak ; a kényes korkérdésekben
is biztos és könnyed eligazodást a d ott neki és megóvta a
dogmatikai megcsúszásoktóL Mikor az index-eset után 1913
őszén Rómában járt és Rampolla kardinális célozgatott neki
a német theológia megbízhatatlanságára, jogos önérzettel

297

felelbette a meglepődő kardinálisnak : Eminenciás uram, én
római theologus vagyok l S csakugyan az volt és maradt élete
végéig, még pedig malinista theológus. A XVII. századi nagy
jezsuita theológusokat jól ismerte, és a malinista theológia
alapelveivel nyúlt a nagy spekulatív kérdésekhez. Ha élete
utolsó szakában egyszer azt mondja: «Egyre inkább thomista
leszek» (24, 80), ezt a benne egyre jobba·n elmélyülő misztikus
mondatja vele, aki természetszerűen egyre inkább Istent
tolja előtérbe a kegyelmi életben. Mikor a thomista elvek
alkalmazásáról van szó, mint pl. a kérő imádság hatékonyságának nehéz kérdésében, nem tud mit csinálni a thomista
elvvel (lásd 24, 108).
De nem kell félreérteni a szót. Prohászkát Isten-adta
lelki alapstruktúrája a fényes elme dacára nem szaros értelemben vett bölcselőnek és elméleti theológusnak szánta. Már
közvetlenül a Collegium elhagyása után a fiatal Prohászka
céltudatos értést és rokonszenvet mutat a modern tudományos törekvések, problémák és módszerek iránt; dehát ez
végre is nem lep meg egy Palmieri, Secchi, Ballerini tanítványánál, egy oly intézetben, hol még elevenek Passaglia,
T angiorgi és Franzelin hagyományai. De már 1885-ben azt írja:
«Néha semmi tudományos olvasmány nem ízlik ; nem találok
benne zamatot és nedvet. Utóvégre minden termékenységnek talaja az élet, melybe gyökerezzék a tudomány is és fölhajtson egészen az égbe. Az Isten országa egy nagy terebélyes
fa, gyökerében örök élet, minden íze és ága az életbe nyúlik s
egészen éln (23, 69). S hovatovább egyre energikusabban
nyomatékazza a hit ügyében az akaratnak és érzésnek szerepét, a dialektikai és metafizikai gondolatmenetek helyett
egyre inkább előtérbe állítja az aszkétikai, misztikai, sőt
esztétikai mozzanatokat. Nem szünt ő meg skolasztikus
lenni elméletben ; de az életben és nevezetesen a lelki vezetésben és apostolkodásban inkább Szent Ágoston és Pascal
alapelvéhez igazodott : a hit fő nehézségeit nem az ész, hanem
inkább a rosszra hajló és bűnös szenvedélyektől fűtött szív
szolgáltatja, s a hitnek, illetőleg hitéletnek gyakorlati főlendí
téke nem a tételes ismeret, hanem az egész lélekkel átölelt és
lelkiségtől átjárt, megélt igazság. A malinista voluntarizmust
tehát igen komolyan és következetesen átvitte a gyakorlatba.
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Ebben tovább ment mint mesterei, de hűtelen nem lett
hozzájuk.
A Collegiumban Prohászka sokat és odaadással tanult.
De még nagyobb odaadással szolgálta a kollégiumi nevelés
másik célját, az önmegszentelést. Mint harmadéves filozófus
kezdi naplójegyzeteit, kifejezetten lelki naplóknak; és azok
beszédes tanuságot tesznek arról a hősies elszántságról,
következetességről, sőt kíméletlenségről, mellyel Prohászka
nekilátott teljesen az elvek uralma alá törni a testet és az
alsóbb embert az egész vonalon, és aztán lobogó lánggá
szítani buzgóságát. Különösen lelkigyakorlatainak gyümölcseit rögzítő följegyzései szinte megrendítő bizonyságokkal
szolgálnak e tekintetben. Ezek a följegyzések azt is tanusítják,
hogy gyorsan és alaposan elsajátította a szentignáci elmélkedésnek biztos és eredményes kezelését ; és bár misztikai közvetienségre hajló intuitív lelke később a szentignáci kereteknek némely fokát friss lendülettel átugrotta, élete végéig
mindennap legkevesebb félórát szánt rendszeres, témás
elmélkedésre ; és hogy ezekben az áldott órákban mit hozott
fölszínre lelke mélységeiből, arról eleget beszélnek az Elmélkedések, Élet kenyere, Élő vizek forrása és a Soliloquia.
Külön ki kell emelni, hogy az Oltáriszentség, Jézus legszentebb Szíve, Szűz Mária és a szentek iránti meleg, olvadó
áhitata már abban az időben teljes jellegzetességgel kifejlő
dött és olyan kereteket öltött, melyeket soha többé el nem
hagyott : mindennap elimádkozta az olvasót, mindennap
legkevesebb egy órát töltött a Szentség előtt, csütörtök éjjel
rendszeres szentségi órát tartott. S hogy ezekben az órákban
mit kapott, csodás színekben tárják föl a Soliloquia 1921-től
és a posztumus Élet kenyere. Tehát életének erről az áramáról is el kell mondani : áhitata a Collegiumban megszokott
szentignáci keretekhez hű maradt élete végéig, ha egyre
intenzívebb misztikai lelkiélete nem is fért meg mindenestül
e keretek közt, amit különben meg kell állapítani a nagy
jezsuita misztikusokról is, egy Rodriguez Alfonzról, Lallemandról stb.
Ugyanezzel az odaadással járta Prohászka az aszkézis
útját. Az észszerű, de nem egészen könnyű napirend : a korai
kelés, az étkezésben, társalgásban, szórakozásban való állandó
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és racionálás szinte második természetévé lett.
Ebben hűségesen támogatta szívós, hajlékony és munkabíró
szervezete is. Késő öregkoráig korán; többnyire ötkor vagy
még előbb kezdte a napot, mely szigorú programm szerint
folyt le ; ezt még étkezésében, társalgásában, látogatásaiban
is, a későbbi Prohászkánál gyakran megbámult külső fesztelenség dacára a fogékony szemnek neín volt nehéz észrevennie. Mikor jóval az ötvenedik évén túl először volt kénytelen egészségi előírásokra ügyelni, nagyon nehezére esett «az
aszkétikából átmenni a higiénikában. Bizonyos, hogy testét
és annak minden mozdulását teljesen hatalmában tartotta,
és egész szervezeti életét a szellemnek, imádságnak és mun""
kának föltétlenül engedelmes szolgájává tette. A teljes fegyelmezettség annyira kiverődött járásán, arcjátékán, minden
mozdulatán, beszédjén, hogy alig lehetett észre nem venni.
Hogy aztán ez a tudományos és aszkétikus fölkészültség
teljes határozottsággal az egyház nagy ügyének szolgálatába
áHott, ilyen intenzív szentignáci nevelés mellett magától
értetődik. 1895-ben ezt írja : <<Nem fogom-e szeretni az egyházat? Nem fog-e könnybe lábadni szemern az egyház ellen
induló ostromon? Nem fogom-e fölpanaszolni a mult és jövő
nemzedékeinek, hogy volt valamikor korszak, a jelen siralmas epochája, mikor ezt a szent, apostoli, fönséges egyházat
porba dönteni, rózsáit széttörni, oszlopait szétrepeszteni akarták? S nem fog-e megszállni egy szent furor szelleme, hogy
kiállok magam, ha nincs más, ez ostrom elé, s mondom : eszeve~zettek, ide csak testemen át juthattokn (12, 265). Ez a
hősi lelkület ott csirázott ki és gyökerezett meg «Szent Péter
árnyékábann. Aláfestette az örök Róma állandó hatása mellett főként három tényező :
A vatikáni zsinat ép akkoriban tette volt rá az egyházi
szcrvezet alappillérére, a pápaságra a dogmatikai zárókövet;
és amint a trienti zsinat hatása alatt, most is a katholikus
országokban új élet indult meg ; a liberalizmus mákonyától
és a szociáldemokrácia meg szabadkőművesség zsivajától elbódult lelkek föleszmélt~k és a politikai és társadalmi életben kezdték nyomatékozni IX. Pius pápa Syllabusának téteJeit. XIII. Leo pápa pedig ép akkor ütötte meg nagy katholikus kultúr- és szociális programmjának ouverture-hangjait ;
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és a fiatal Prohászka, aki 1891-ben le is fordította a nagy pápa
megnyilatkozásait, egyszersmindenkorra eljegyezte magát ezzel
a hatalmas programmal; melynek átütő ereje az a sajátos
paradoxon, illetőleg helyesebben polaritás, hogy egyik kezével a modern szellemi irányokat, nevezetesen a keresztény
bölcseletben és theológiában, milyent akkor híres jezsuiták
is képviseltek (Tongiorgi, Carbonelli, Secchi, Palmieri), energikusan Szent Tamáshoz utalta ; másik kezével pedig kitárta
az egyház kapuit a legmodernabb szociális és kultúrföladatoknak. Prohászka, aki lelki struktúrájának útmutatása szerint nem elméleti tudósnak indult, hanem életalakító apostolnak, ifjú lelkének egész hevével ölelte át a nagy pápának
ezt az utóbbi irányát, és az előbbitől nem érezte magát érintve.
A Vaticanum-tól és a XIII. Leótól eredő indításoknak
mintegy konkrét illuszLálása és koncentrálása volt a német
kultúrharc és benne a német katholikusok hősies viselkedése.
A hitvalló német püspökök többnyire megfordultak a Germanicum-ban, és tiszteletet parancsoló megjelenésük, példájuk, nem egyszer allokúciójuk a nyomasztó élettapasztalatoktól még ki nem kezdett ifjú levitákra olyan hatással voltak, mint az ősegyházban a vértanúk az ifjú nemzedékre.
Kipirult arccal olvasták a centrum lapjait, lobogó lelkesedéssel vettek részt lélekben a katholikus nagygyűléseken, rejtett
vággyal tekintettek föl a harcos német püspökökre és papokra.
Ezt a szent tüzet ébren tartották és élesztették az évenkénti nyolcnapos lelkigyakorlatok. Hogy Prohászka mikép
végezte azokat, minden leírásnál jobban megmondják följegyzései. Ez a .lelkieszköz is második természetévé lett:
soha el nem hagyta évenkénti lelkigyakorlatait; püspöksége
előtt többnyire jezsuita kolostorokban végezte, azután otthoni magányában; és amint módját ejthette, ilyenéet kezdett vezetni, először papoknak, azután lassan mindenfajta
világiaknak is szerte az egész országban.
Igy viseli a későbbi, egyénisége egész varázsában ragyogó
Prohászka is élete végéig eredetének jól fölismerhető anyajegyeit. Ehhez az anyához élete végéig hűséges gyermeki
szeretettel és hálával vonzódott. Áhitattal és vágyakozással
tekint reá vissza papsága első éveiben, nem gyöngülő vonzódással és hálával gondol reá későbbi korában ; boldog bor301

zongasJJan megrezdül lelke, valahányszor ez a húr érintve
van; csüggetegségében azzal embereli meg magát: scimus
qua simus origine nati; germanikus vagyok l
Egy árny borongott ifjúságának e boldog egén. Azt írja
1885-ben : <<Este a szacellumból jövén elővontam az én iskolatársaim fotografiáját, melyet a nyolcadik osztályban készítettünk. Szerettem volna fejemet lehajtani ·és sírni. Ime, Ottokár, ez voltál te tíz év előtt; és mért hagyott az ·Úristen
annyi ballépést, annyi csalódást rád? Miért nem vezetett
tiszta, derült, nagylelkű szívek útján, miért úgy fejlehajtva,
mintha egy kőszénbánya alacsony folyosóin haladnék?>> (23,
66). És már 1882 augusztus 12'-én közvetlen visszatekintésben : «Az első években nagy teher nehezedett lelkemre és elfojtá az ifjú kedvet» (23, 31).
Mi volt ez a teher? Semmiesetre sem hitbeli vagy erkölcsi
nehézségek ; a legintimebb följegyzések is teljesen kikezdetlen,
tiszta, bensőséges, hitében soha meg nem rendült, szinte szentalajosi lelket mutatnak. Hanem igen, találni ott efféléket :
«Gyakori az ingerült kedélyala pot, és akkor jön a kapkodás»;
«néha oly féktelen hangulatot érzek magamban>> ; máskor lehangoltságról panaszkodik, ismét máskor kishitűségnek és
némi skrupulozitásnak nyomai mutatkoznak. Mindennek közvetlen forrása nyilván egy rendkívül érzékeny lelkiismeret,
mely még nem erősödött meg, és egy sok húrú finom érzelmi
élet, mely még nem találta meg a helyét. Végelemzésben azonban ezek azok a kínok, melyek velejárnak a bensőségesebb
és erősebb egyéniség kibontakozásával ; az ifjú ilyenkor önmagát nem érti, a világgal, az emberekkel, sokszor az elvekkel is nem tud igazában mit csinálni, igazi megértésre nem
talál ; és így kínjával magára marad : kiforratlan ítéleteire
és még biztos mederbe nem jutott lelkiismeretére. Az igazi
férfiú mindig kínnal születik :neg az ifj úból, s a géniusz születése ezeket a kínokat megsokszorosítja. Ezektől Prohászka sem
maradt ment; s az ö számára ezek jelentették azt a lelkiéjtszakát, melyen a szentek életének tanusága szerint minden mélyebb lelki embernek át kell mennie. Életének további
folyamán útja egyenes és lépése biztos : töretleP vondban
halad fölfelé; szenvedések és megpróbáltatások itt-ottmegfestik
még könnyel és vérrel, de irányából többé ki nem zökken\ik.
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Maga Prohászka is így nézett vissza: ((A szenvedés alatt nem
satnyultam el, de tanultam tűrni és ismerni az emberi szívet». ((Forró hála emelkedik szívemből és még forróbb csókot
nyomnék azon atyai kézre, mely oly csodásan vezetett>> (23,
31). Mindig a leggyöngédebb szeretettel és vággyal tekint
vissza küzdelmei és diadalai első arénájára.
Ez több volt mint honvágy. Nyilván már Rómában föllángolt első kalocsai szerelme: jezsuitává lenni. És mikor az
apostoli buzgóságtól égő, aszketikus gyakorlatokkal körülbástyázott, következetesen kegyelmi régiókban élő, az evangéliumi szegénységért hevülő ifjú pap megjelent Esztergomban, ott egy a jozefinizmustól és liberalizmustól leforrázo.tt,
ellaposadott világot talált, ímmel-ámmal dolgozó papokat,
tétova levitákat. Csoda-e, ha ((szerte nézett és nem lelé honját
a hazában !?» Csoda-e, ha egészen új varázzsal jelent meg
nagyra szomjas lelke előtt a Collegium kolostorszerű élete,
melyet az ő illetetlen szűzies lelke folttalan fényben látott ;
csoda-e, ha különösen néhány germanikus társának belépése
után elemi erővel borult lelkére a vágy : követni őket ; sőt,
ha lassan elhatározássá lett? Fölvételért folyamodott, 1890
július 7-én ki is állotta Lainzban a szabályszerű vizsgálatot.
Azonban valaha atyjának könyörgése, most püspök-atyjának, Simornak határozottsága tartotta vissza. Simor, aki
nagyon tisztában volt Prohászka értékeivel, nem engedte el
az egyházmegye kötelékéből, hanem módot adott neki a Collegiumban kialakult papnevelési eszményeinek korlátlan érvé.:.
nyesítésére. De még 1911 július 31-én, egy nehéz órában is
így ír : «Szent Ign{le napja l Mennyire szeretem, tisztelem az
Istennek e legracionálisabb, legdialektikusabb munkálóját,
ezt a self-made-man-szentet, ki a szentségbe a lovagias érzést,
a férfias erőt, a gazdag természetet vitte bele, s azontúl a
Szentlélek iskolájában önálló stílusban fejlődött. Első misémet is sírján végeztem; mindig tisztelem s szeretem. Fölséges
oltárának vonalai lelkemben vannak meghúzva ; óraszámra
térdeltem előtte, s tudtam, hogy mily drágakövekből, mozaikokból, hegyi kristályokból áll. Akarok hű fia maradni! Úgy
szeretem a Jézns-társaságot is; hálás vagyok a Kaloesán
töltött két évért is. Mennyi kegyelmet kaptam ott és Rómában !» (23, 224).
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Ez azonban az események elővételezése. Prohászkát még
Rómában találjuk, hol zavartalan ütemben halad növendékpályája. 1875 mindenszentek bőjtjén kopogtat a Collegium
kapuján, 1878 aug. 17-én bölcseletdoktor, 1881 okt. 30-án
szentelik pappá a Trinita ai Monti templomban, 1882 júniusban megkapja a theológiai doktorkalapot, ugyanennek a hónak végén hagyja el az intézetet - egyelőre nem annyira a
jövőbe néző vággyal, mint inkább visszatekintő epedésse!.
Pedig itthon várták. A hét évi távollét alatt nem felejtették el. Atyja nem sokkal halála előtt jezsuitákkal utazott;
mikor meghallják nevét, mindjárt kérdik, ismer-e egy azonos
nevű római növendéket és kezdik magasztalni. Mazella bíboros, volt tanára, akiről oly kegyelettel emlékezik meg naplójában, azt mondta róla röviddel távozása után : Prohászka
olyan nagy elme, hogy milliókra fog hatni. Ha eretnek lenne,
milliókat zavarna meg ; ha pedig mindig ilyen buzgó marad,
rendkívüli szolgálatokat fog tenni az egyháznak. Sőt a Vatikánig eljutott a pirosreverendás magyar növendék híre.
XIII. Leo pápa a nála tisztelgő Császkának jelezte: Habes.
cognatum in Collegio Germanico ; s némi gondolkodás után :
Borasca vocatur; ez az elvétés nem jelentés nélkül való (az
olasz burrasca annyi mint vihar). És a kitűnő emberismerő
Simor, mikor a Rómából épen hazatért fiatal papot asztalánállátta és utána egy ablakmélyedésben beszédbe elegyedett
vele, azt mondta távozása után aulistáinak, kik között ott
volt Csernoch János, a későbbi prímás: Meglátjátok, ebből
a fiatal emberből nagy ember lesz.
Ilyen előkészület után és ilyen auspiciumok mellett vonult
be Prohászka működésének első színterére, Esztergomba.
A magyar Sion ormára fölkerült a jel, melyet nem nagyon
sokára «népeknek)) kellett meglátni (ef. lzaj. 2).
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III.
Sion hegyén.

Aki oly tágra nyitott, oly fogékony és szomjas lélekkel
hét évig szívta a Collegium szellemét, az hiába lép ki az élet
porondjára apostoli nagy elhatározásokkal és feszülő szent
tettvággyal ; az intézet géniusza mindenüvé követi és folyton
készteti visszanézni az elhagyott otthonba. Prohászkát az
intézet emlékei körülzsongták, mint egy megtapadó melódia,
melytőllehetetlen szabadulni. Ha papokkal akad dolga, azokat
akarva-nemakarva összehasonlítja kollégiumi elöljáróival és
társaival ; az ünnepélyes istentiszteletről a Collegium kápolnájának «angyali» asszisztenciájába kívánkozik vissza; és a
világ, ha mindjárt jól vezetett plébánia is, nem Collegium,
nem pattanós rúgókra járó intézet l
Prohászka idegennek érezte magát abban a világban,
melybe beleszakadt ; idegennek az esztergom-belvárosi plébánián, hol gróf Csáky Károly, későbbi váci püspök alatt 1882
aug. 18-án kezdett káplánkodni ; idegennek a szemináriumban,
hová nem egészen egy hónapra rá (szept. 10-én) mint a gímnázista kispapok latin-görög tanára került. Melankóliával nézett
vissza az elhagyott fészekre, és mikor néhány volt társa, köztük az ismert Hilgers is, jezsuita lett, benne is megérlelődött
ez a szándék, és esztergomi elhelyezkedését átmenetinek
tekintette.
·
De nem engedte át magát meddő ábrándozásoknak. Csakhamar ráeszmélt, hogy «nem anyja ölén válik tökéletessé az
ember ; hogyha a gyümölcs érik, leválik fájáról. Kezdetben
ugyan úgy vagyunk hangolva, mint akik végig akarnának
a Collegiumban lakni ; de később beigazolva látjuk önmagunkon, hogy tejjel a gyermeket táplálják, s a küzdőknek, qui
in. stadio currunt, erősebb táplálék szükséges» (AnhiiuplAndorhoz írt levél 1892 ápr. 4-én). Hisz a Collegium egész
nevelése arra irányult, hogy az egyház nagy föladataiért minden tettre és áldozatra kész apostolok és harcosok kerüljenek
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ki falai közül - nem remeteségbe vagy kolostorba, hanem a
világba. S Prohászka lelkébe lángjegyekkel be volt égetve ez
az eszmény, melynek aztán tapasztalatok, elmélések és tanulmányok, az intézet falai közül kikerülőnek erősebb érveréssei
ébredő géniusza, személyes élmények konkrét határozott
irányt és jelleget adtak.
1883 okt. 7-én azt írja naplójába: «A prímás beszéde a
kor rémületes nyomorának és bajainak öntudatára ébresztett.
Rettrnetes és vészthozó az ár, mely elnyomással fenyeget.
Messze estünk az elmult korok vallásosságától, mindenfelé
a hitetlenség kísért; az olvasó nem köríti a fővezér kardját,
nem imádkozik olvasót a törvényhozó testület; ó, de menynyire van csak a gondolatjától is. Messzire estünk az Istenfeledés és feledettség sötét, vigasztalan zűrzavarában.
Én a kor rettenetes állapotát fölfogni törekszem, s annak
borzadalmas veszélyeit, melyekben máris milliók el-elsülylyednek, lelkem előtt tartom. Ime a te munkád, a te fölada tod!
Szívedben fölébredt a borzalom ; öntudatod elé idéztetett a
rémületes helyzet. Segíts magadon, segíts társaidon, annyi
millió lelken. Tudod, mennyire távoztatok Isten és a parancs
útjától? Tanuld azt, nézd azt, ne felejtsd, hogyan kellene
lenni, és szólj úgy, ne gyáván, de ültesd a meggyőződést homlokod- és ajkaidra. Imádkozzál és tűrj lelkedben. Ez a tűz a
forró kívánság heve lelkemben; száll belőle az ima; de a tűz
éget és emészt! ó, csak emésszerr; ily nagy célokért e pillanatban áldozom föl életemet. Mint a háborgó tengeren, a halál
öntudatával állok a veszély elé; látom mint süllyed millió
lélek, s mennyi menthető. Egy örökkévalóságra szóló műhöz
fogtam. Keresztülviszem az utolsó pontig, éltem végső lehelletéig, az utolsó csepp föláldozásáig. E célból fölajánlom a
rózsafűzért. Fölajánlom a Bakács-kápolnában tisztelt Szűz
nek az imát, a szót, az írást, a szenvedést» (23, 49).
Tágas kapu nyílt meg Prohászka előtt, mint a Makedóniába lépő Apostol előtt : a hitetlenségből és hitközömbösségből fölrázni és ismét termékeny és öntudatos hitéletre
vezetni az intelligenciát, talpraállítani a népnek elhanyagolt
vallási életét, mindkettőbe lendületet és következetesebb természetfölöttiséget vinni ; aztán a gazdaságilag és társadalmilag elhanyagolt, politikailag elnyomott népet az evangélium
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szeflemében, XIII. Leo keresztény-szociális programmja szerint az egész vonalon emelni, és az így újjászervezett sereggel
erőteljes kísérletet tenni a nyilvános életnek is visszakeresztényesítésére s az egyház jogainak és igényeinek IX. Pius Syllabusa értelmében való érvényesítésére ; s természetesen ennek
a seregnek megfelelő vezéreket adni egy életszentségben tündöklő, evangéliumi szegénységet élő, buzgó és elszánt papság
alakjában.
Nem egyéb ez, mint a XIX. századi katholikus restauráció
programmja, mely nálunk, mint minden nyugati szellemi
mozgalom, félszázaddal késésben volt. Ez a mozgalom Franciaországban közvetlenül a forradalom után indult meg s
a 40-es években már észrevehető sikereket ért el; Németországban olyan vezért kapott, mint Görres József és a kultúrharcban kiállotta a tűzpróbát ; Ausztriában Hofbauer Kelemen
és Rauscher bíboros álltak az élére, Angliában az Oxfordmozgalomba kapcsolódott belé, Olaszországban Rosmini,
Manzoni s más jeles irók szították. Nálunk azonban Széchenyi
korában a nemzeti erőfeszítések és gazdasági kérdések kötötték
le a jobb lelkeket ; a Bach-korszaknak e tekintetben is üdvös
kezdései a nemzeti ellenállás miatt nem tudtak gyökeret verni ;
a kiegyezéssei pedig vágtatva beőzönlőtt az egész vonalon a
liberalizmus, és Tisza Kálmán hosszú kormánya alatt minden
töröl metszett katholikus megmozdulást elfojtott s szinte kiölt
minden egyháziasságot, amit a nemzeti fölbuzdulás és Bachkorszak alatt egyformán zavartalanul tovább ható jozefinizmus még meghagyot. Egyes emberek tevékenységének, mint
Fogarassy, Ranolder püspökök, Nogáll János, Hoványi, és
névtelenek buzgóságának ilyenformán nem lehetett átütő
ereje.
De a katholikus restauráció útban volt ; történeti szükségesség készítette útját, és nálunk a Gondviseléstől kiszemelt
előrnunkása volt az az aszkéta külsejü, tüzes, mély nézésü,
idegen fiziognómiáju és akcentusú félénk fiatal pap, aki 1882
aug. 17-én mint káplán könnyü poggyásszal és nehéz szívvel
bekopogtatoit az esztergom-belvárosi plébánia kapuján. Senki
le nem olvasta volna homlokáról azt a történeti küldetést,
melyet a Gondviselés titkos jegye már akkor ráírt. Legkevésbbé ő maga. Hisz az az idegenség, melybe belekerült, az
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első

nehézségek, melyektől a kezdő nem marad megkímélve,
azonban az az ür, mely minden ideális ifjú előtt föltárul a növendékélet eszményei és a valóság közt - ür,
melyhe nem egy reményteljesen induló ifjú beleszédült, vagy
legalább idealizmusát dobta belé : mindez természetszerűen
önmagára terelte. A szemináriumban megállapodott, biztos
föllépésü, elhelyezkedett emberek társaságába került, kiknek
egész mentalitása idegen volt tőle ; ezek az ő nekifeszülését
meg nem értették, vagy mint fiatalos túlzottságot hamar elintézték, és felsőbhséges retorikával képviseltek olyan papi
és egyházi eszményt, melyet ő nem tudott és nem akart
magáévá tenni.
Ilyenformán sok vívódás és szenvedés várt rá. Természettől fogva érzékeny volt szeretetlenség, értetlenség, hátratétetés, kudarcok iránt. Ez az érzékenység Prohászkát élete
végéig kísérte. Hatalmas önfegyelmezése természetesen lefojtotta nyilvánulásait és elrejtette a fölületes világ előtt, izzó
Isten-szeretése mindannyiszor elég hamar magábaolvasztotta
kitöréseit, de soha ki nem égette gyökerét. Hozzájárult, hogy
utolsó volt egy népes, szellemes és hangos testületben, hol
függősége, támasztalansága, nem egyszer tanácstalansága és
még végleg ki nem alakult modora is csüggesztette ; megoldatlanulmeredt eléje az a probléma, melyet minden ideális irányú
kezdőnek magának kell megoldani : lelki világában, ítéletalkotásában, gondolkodásában, szeretésében és buzgóságúban
az életnek kemény, sokszor durva realitásait úgy elhelyezni,
hogy az eszmények tisztasága és ereje kárt ne szenvedjen.
Hamar megtapasztalta, hogy «nehéz kórók közt pálmának
lennÍl> (23, 158); de meg tudott mártózni abban a sárkányvérben, mely a léleknek megadja a sebezhetetlenséget és el
nem veszi érzékenységét. Római nevelése megnyitotta számára
azokat a kapukat, melyek menedéket ádnak a legvészesebb
ellenség, a tépelődő önkínzás és önmagán való kétségbeesés
ellen. Ha környezete meg nem értette, megértette az Úr Krisztus, akinek örökmécsébe ott a szemináriumi kápolnában az
1875-ös év volt bevésve - germanikus születésének éve; és
ez neki szimbolum és biztató jel volt (23, 72) ; ha tapasztalatok csüggesztették, fölvillanyozták a természetfölötti világ
szépségei, melyek mindennap új varázzsal nyíltak előtte elmélfőként
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kerléseiben ; és ha kudarcok és nehézségek, főként a népnek
a kegyelemmel szemben való érzéketlensége, az intelligencia
lapossága és a papság lagymatagsága fojtogatták buzgóságát
és szent tettrekészségét, fölszították azt a naponkénti lelkiismeretvizsgálatok, a havi «reformáción-k, az évi lelkigyakorlatok.
S így a mostoha viszonyok Prohászka duzzadó fiatalságát
arra szorították, hogy önmagára támaszkodjék, önmagából,
illetőleg közvetlenül a lelkiélet ősforrásából merítsen ; és lelke árama el nem apadt abban a pusztában, melybe került,
sem homokba nem futott, hanem viruló oázist teremtett.
«Nem akarok a világ előtt föltűnni, mert megvetem ; hanem
Isten világossága, bten ereje legyen szívemen és lelkemen
kifejezven (23, 85). «Önálló, határozott, emberi tekinteteknek
oda nem néző leszek» (91). És ez a megduzzadt tetterő a meglátott nagy föladatokra összpontosul. «Megszáll az erély és
a működés vágya : menj ki a világba és lázíts ; áldozd föl
magadat és mozgasd az emberekebl (178). «Az óriási harcokra,
melyek küszöbön nyugtatják már fegyverüket, nagy erőre
és .néltóságra lesz szükségn (91). «Ha a szó hatalmát bírnám,
lelkemet kikiáltanám ; halálom hadd legyen ordítás, dörgés,
mely a világon végig lejt» (85).
Ez a nagyratörő szellem természetesen be nem éri részletmunkával; föl akarja ölelni a katholikus restauráció egész
programmját. Prohászkát külső elhelyezkedése egyelőre a
papságnak az ő eszménye szerinti formálására hívta, hisz
kétévi gimnazista tanítás után 1884 őszén mint a lelkipásztorságtan és erkölcstan tanára a theológusokhoz kerül. A sikere!t
papnevelés azonban sok külső tényezőtől is függ, melyekre
a kezdőnek semmi irányító hatása nem lehetett ; sőt állása
és kezdő volta egyelőre még ama közvetlen egyéni ráhatásoktól is jobbára elzárta, melyek különben erős és gazdag egyéniségeknek a legmostohább viszonyok közt is rendelkezésre
állnak.
Egyelőre tehát maradt számára az önkéntes lelkipásztorkodás és - amire állása is szinte ráterelte : az írás. Mindkettőből bőven kivette részét.
Háromhetes káplánkodásának vége korántsem jelentette
népies lelkipásztorkodásának végét. Szívesen gyóntatott és
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prédikált, ha hívták. Sorra járta a szomszéd plébániákat, hol
helyettesített húsvéti szünetekben és egyébkor. Sokat járt
Ürményben, Zebegényben, Táthon, Pisken stb. ; de nincs
Esztergom környékén plébánia, mely 1882-90 közt nem
részesült voina buzgóságának áldásaiban. Nagy öröme és
vigasztalása volt Márianosztra, hol 1882 karácsonyán fordult
meg először ; a pálos templom és kolostór, a szentéletű és
önföláldozó apácák, a vidék, a buzgó plébános (Böhm, utóbb
clevelandi pap), a május 4-i búcsú a legédesebb hangulatokba
ringatták lelkét, melyek egy emberöltő után is gyöngítetlenül
éltek és zsongtak lelkében : «Elzarándokoltam (1922 máj.
2-án) Márianosztrára, gyalog Szobról, szép májusi délutánon.
Mily ünnepern volt ez nekem, s mily kíséretben haladtam? J
Fényes géniuszok, meleg, sugárzó emlékek J Áhitattalsillattal
volt tele a levegő. Nem lehet azt leírni. Nem országúton
mentem, hanem hímes réten, s aranyos virágok égtek körülöttems annyi bájjal s meleggel néztek rám. Kedves testvérek
szíves arcát láttam belőlük felém fényleni, s a madárdal s a
patak csobogásából felém csengett régi gyermeknevetés, édes
kacagás. A hála, az imádás elfogódottságával róttam lépteimet, ki nem fejlett, valahogy túlságosan összepréselt lelkem
régi évei élményeit, aggodalmait éltem át. A paradicsom mondja a Kelet - a kardok árnyékában van ; hát talán erre
jó volt a sok kard s az árnyék, ez alatt húzta meg magát az
ifjú pap tisztasága s paradicsomi öröme. Mert igazán azt
élveztem akkor. Mily egyszerű s naiv volt itt minden ; Böhm
apó s pipája, mely reggeltől estig lógott fogai közt, szívbeli
jósága s inkább aggódni mint örülni tudó lelke, s Dominika
főnöknő s Klotild nővér, ki 61 évig volt Nosztrán s Speciosa
nővér s Sarolta nővér s azok a karácsonyi énekek ilyen stílben :
«Kit szült nekünk a Szűz a szénán». Itt csupa naivság s tisztaság lakozott. Hát én bizony gyalog jöttem erre ; de voltakép
térden csúszva jött a lelkem, sok évtized imádása, hálája J
S a pacsírtákkal énekeltem s a hegyekkel emelkedtem s a
patakkallassan folydogáltam, mert kár kimenni e völgyekből
a hiúság vásárába, amit világnak hívnak» (24, 105; v. h. 23, 213).
Az e korból való szentbeszédei, melyeket gondosan
átmeditált és leírt, már mutatják a későbbi Prohászka valóságszerűségét, mely a hitigazságokat beleállítja a konkrét életbe,
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a szellőzetlen szegénylakásokba, verejtékszagú emberek, meggörbült hátú anyókák közé ; a meglepő fordulatok és gondolatok, az eidétikus megcsendülések, főként azonban az átéltség
melege és a meggyőződés heve- mindez mint igéretes hajnal
ott borong ezeken a sokszor még a régi sablonok közt mozgó
beszédeken. Meg is tették többnyire a hatásukat, és a fiatal
papot nem egyszer vigasztalták állásbeli munkájában, nevezetesen kárpótolták papnevelési sikertelenségeiért.
Azonban Prohászka élénken átérezte, hogy nemcsak a
népnek lett adósa Krisztus evangéliumával, hanem a tanultaknak is ; s erre a hivatására állandóan készült. «Tanulni
nyakra-főre a korunkban elkelő tudományokat l Hadd nyíljék
most föl szívem, lelkem huszonnyolcadik évébenn l (23, 93).
Ezek a tanulmányok nem a szorosan vett hittudományra
irányultak. A jezsuitáktól vezetett tudományos képzés Szent
Ignác elgondolása szerint elégséges theológiai fölkészültséget
ad a későbbi lelkipásztori és apostoli működésre. A további
tanulmányoknak csak az a hivatásuk, hogy a mindenkori
aktuális igényekre szereljenek föl. Prohászka is így fogta föl
tanulmányait; annál inkább, mert a theológiai ta:J.árság,
melybe most került, olyan szakot juttatott neki, mely érdeklődésének és hajlamának kevéssé felelt meg ; a morális és
pasztorális theolágiának sokszor kazuista, sokszor jogász
kezelése ellenére járt az ő egyre határozottabban biológiai,
misztikai és esztétikai irányban előretörő szellemének. Annál
inkább vonzották a korszerű kérdések és tudományok,
amennyiben azok akár elméletileg, akár gyakorlatilag a hitélettel függnek össze : a kultúrtörténet, rnely akkoriban kezdett világnézeti tudománnyá lenni ; a természettudományok,
nevezetesen a fejlődéstan, melyeknek hitromboló világnézeti
erőfeszítései túl voltak ugyan a delelőn, de nálunk a szellemi
áramlatok megkésett fázisa miatt épen akkortájt nem kis
mértékben járultak hozzá az értelmiség hitbeli elközönyösítéséhez ; s végül a törtető fiatal szociológiai tudományok,
melyeknek a marxista szociáldemokrácia félelmes térfoglalása
végzetes korszerűséget adott.
Ezeknek a tanulmányoknak részben indítója, részben
irányitója volt a Magyar Sion folyóirat, mely a derék és
önzetlen Zádori Jánosnak, a szeminárium dogmatika-taná311

rának szerkesztésében havonként jelent meg, s az akkori
Magyarországnak egyik leggazdagabb tartalmú és legélénkebb
folyóirata volt, elsősorban egyháztörténeti, tehát az élettől
távolabb álló dolgozatok számára. De mikor Prohászka 1882
őszén Assisi Szent Ferencről írt dolgozatával belépett munkatársai közé (1887 óta szerkesztő-kiadói közé), két évtizedre a
magyar papságnak szellemi irányítója lett, az aktuális
theológiai, apológiai, sőt a gyakorlati egyházéleti és népmo:z;galmi kérdésekben is.
Maga Prohászka beszéli, hogy Zádori Szent Ferenc
jubileumára dolgozatot kért tőle, könyvet is adott tanulmányozásra; a kész dolgozattal igen meg volt elégedve (ef. 12,
125), azonban az volt a nézete, hogy «Prohászka)) névvel a
«Magyar>J Sionba írni nem lehet ; majd ő ád alkalmas írói
nevet. Néhány nap mulva Prohászka nagy érdeklődéssei és
megelégedéssel tudomásul vette, hogy Pethő lett a neve.
Ez a név csakhamar fogaiommá lett a Sion-olvasó papság
előtt ; tíz év mulva fogaiommá a kispapok előtt is, kik spirituálisukat csak ezen a néven emlegették egymás közt ; és
sokan a Sion későbbi olvasói közül meglepetve vettek tudomást egy Pethő nevű elsőrendű íróról, akinek rendkívülisége
nyomban föltünt, aki maga azonban a Sionnal együtt letünt.
Nem nagy dolog, mégis sajátságos jelenség: A nagy királyok
miért szeretnek álruhában belopózni alattvalóik szívébe?
Prohászka 22 éven keresztül a Sionnak nemcsak legjelentősebb munkatársa volt jellemző, hogy régi példányokban
az ő dolgozatai mindig gondos tanulmányozás nyomait
viselik - ; hanem legszorgalmasabb is. Úgyszólván minden
számban van tőle legalább egy ívnyi dolgozat és több könyvismertetés a legkülönfélébb területekről (kb. 60 értekezés,
160 könyvismertetés 2000 lap terjedelemben). Első dolgozatai
még jól fölismerhetően viselik az iskolának - nem épen
porát, de mindenesetre - szagát ; csakhamar azonban mind
a tárgyak, mind a tárgyalás arról tesz tanuságot, hogy itt
olyan ember szólal meg, akinek van új mondanivalója, és aki
úgy szól, hogy föl kell rá figyelni (pl. Németországi útivázlatok, A Collegium-ban).
A harmincéves Prohászkát ezek az írások kiérett, önmagát megtalált embernek mutatják, aki lassan hozzájut
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ahhoz a külső kerethez is, mely legcentrálisabb hajlamának
és törekvésének megfelel : 1888 őszén megkapja a dogmatikát
és ezzel a döntő theológiai szakot; 1890 őszére Simor kinevezi
spirituálisnak. Simor élénk figyelemmel és értéssei kísérte
Prohászka papnevelési reformgondolatait, melyeknek programmját először mesteri módon a Collegiumról írt nagyszerű dolgozatában göngyölte ki. Egyben belement azokba
a legszükségesebb külső változtatásokba is, melyek nélkül
Prohászka az intenzív papképzést nem gondolhatta ; ezek
jellemzők a szigorú aszkéta Prohászkára : jobb ellátás az
egész vonalon, okosabb intézeti életrend, kápolna fűtése.
Igy Prohászka abba a helyzetbe j utott, hogy megvalósítsa azt a papnevelési reformot, melynek riadóját oly kitartással fújta a Sionban.
Ami mindenekelőtt a szellemi képzést illeti, mint a Collegium Romanum theológiai és filozófiai doktora meg volt
győződve, hogy iga7i theológiai képzettség nélkül nincs biztosítva a papnak minden vihar és megpróbáltatás közt helyt
álló hitélete és apostolkodásának hódító ereje ; az alapos
· theológiai képzettségnek pedig gerince a szolíd spekulatív
dogmatikai tudás és föltétele a skolasztikus bölcseleti művelt
ség. A régi nagyszerzeteknek ez megszakítatlan hagyománya ;
XIII. Leo és X .. Pius ismét érvényt szereztek neki az egész
egyházban, úgy hogy a mai nemzedék előtt ez magától értetődő követelménynek hangzik ; minálunk azonban akkor
ismeretlen volt. A magyar theológiai oktatás még mindenes-tül a jozefinizmus vágányain járt: belső jelentőségük figyelembevétele nélkül gépiesen egymás mellé állított tárgyak
közt a dogmatika a rendszer szerves egészéből kiszakítva,
bölcseleti előkészítés nélkül gyökértelenül tengődött. Prohászkának sikerült a magyar egyházi közvéleményt meggyőzni, hogy a dogmatikáé a vezérszerep, hogy arra az addigi
egyévi heti kilenc óra nem elég, és mindenekfölött, hogy
rendszeres bölcseleti előképzés nélkül eredményesen nem
tanulható (16, 192; 20, 240). Először az esztergomi és
lassan ·a többi szeminárium e szerint formálta tanítási rendjét. De Prohászka ezzel be nem érte; sürgette a theológiai
tanításnak a modern tudományokkal, nevezetesen természettudományokkal való elevenebb kapcsolatát (15, 179); és
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mert ezt intézményesen biztosítani nem lehet, példájával és
könyveivel (Föld és ég, Isten és a világ, Diadalmas világnézet)
és dolgozataival (15, 20) tört új utat.
Még jelentősebb, amit Prohászka a növendékpapok lelkiéletének emelése és nevelése terén művelt. Hitéből és hitében
élő, igénytelen, önfeláldozó, a néppel érző, lendületes papság
volt az ő ideálja. Tulajdon nevelése és későbbi tapasztalatok
meggyőzték, hogy ennek főeszköze az önálló rendszeres elmélkedés Szent Ignác előírásai szerint. Meggyőzte ő erről Simor
prímást is, aki azonban azzal intézte el a fiatal papot, hogy
nincs elöljáró, aki ezt meg tudja csinálni. Mikor azonban őt
kinevezte spiritúálisnak, az ügy megkapta a mesterét. Prohászka fáradságot nem kímélve, haladéktalanul nekilátott
nehéz föladatának Minden este Yz9-kor adta azokat a «pontokab, meggondolásokat, melyeket másnap reggel a növendékeknek a kápolnában csöndben, kinek-kinek a maga tehetsége és igénye szerint félórán keresztül elmélkedve át kellett
dolgozni. Hogy mik voltak ezek a pontok, és milyen az «adásuk», arról elég azt mondani, hogy belőlük nőtt ki az «Elmélkedések az evangéliumról». Tevékenységével és példájával
az elmélkedésnek mélységes tiszteletét és szándékát oltotta
növendékeibe; az ő szemében az volt egy pap egyéni értékének és pasztorációs eredményeinek fokmérője, hogy elmélkedik-e rendszeresen és adorál-e.
Emellett bőségesen fölhasználta a személyes irányítás
eszközeit : rendszeresen végigbeszélte a növendékeket az ú.
n. directio-ban; lelkiügyben mindig nyitva volt az ajtaja és
szíve. Érett, bensőséges és gazdag lelkiélete, tudása és gyarapodó tapasztalata bőségéből mindig meg tudta adni a megfelelő orvosságot. De s ez világiaknak szóló későbbi lelki
vezetésére is vonatkozik - Prohászka nem volt pedagógus
abban az értelemben, hogy az elveket a mindenkori konkrét
egyéni szükség szerint fölaprázta és adagolta volna, és hosszas
aprólékos munkával, mondjuk nevelői technikával iparkodott
volna a konkrét egyéni nehézségeket lépésről-lépésre elhárítani. Ez a gyalogjáró, kissé mesteremberízű kezelés ellenkezett
az ő erőteljes, zseniális lendületű egyéniségével. p határtalan tisztelettel volt mindenki iránt, teljes bizalommal elfogadta, amit gyónók vagy növendékek magukról mondtak,
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fogyhatatlan jóakarattal és részvéttel hallgatta meg a legügyetlenebb előadást és a Jegidétlenebb problémát is, de mint
mindenben, itt is önmagát adta: az eléje tárt esetre rövid, jól
megfogalmazott, együttérzést és bensőséget lehelő feleletet
adott, nagyon nehéz esetben az őszintén vergődőnek egy-egy
percre megnyitotta a maga lelkének féltve őrzött szentélyét is;
de aztán hirtelen fordulattal áttért olyan valamire, ami az ő
szellemét ép akkor töltötte el ; és így hatott a maga tüzének
közléséveL Előtte áll egy márciuseleji estén egy idősebb
növendék, ki a papnövendék legaggasztóbb nyomorúságában,
önfertőzésben vergődik. Néhány rendkívül komoly, hivatásra,
ítéletre appelláló szóval elintézi ; aztán nyomban kimutat az
ablakon átszűrődő fölséges napnyugtára, elragadtatással
kezdi leírni ; s aztán hirtelen odafordul az előtte álló fiatalemberhez : «Ah, kegyed ezt nem látja ; kegyed betegn.
Ebben persze egy felsőbb, nagyobbszabású, alkotó pedagógia van, melyet szellemi érték-nemző hatásra fölfokozott
az ő egyénisége. Amit elmélkedésről, adorációról, szentmise
méltóságáról tanított, annál sokkal többet, sokkal hatásosabbat mondott őt elmélkedni, imádkozni, misézni látni. Prohászkát misézni látni lelkigyakorlat, rr..ondotta még utolsó
éveiben is egy kispapja; és így volt ez már akkor. Micsoda
tanítás ér a nyomába annak a leckének, melyet akárhányszor
kaptak olyanok, kik az intézeti rend ellenére éjfélig is könyv
mellett ültek, és mikor aludni tértek, ott látták a folyosó fülkéjében a feszület előtt vagy a Szűz Mária szobor előtt, vagy
a kápolnában mozdulatlanul, teljes elmerültségben térdelni
spirituálisukat - a leghidegebb télben is egy szál reverendá-·
ban, s a legrosszabb térdelőn is egyenes, c;zabad és mégis
mélységesen áhítatos tartásban l
És arról a spirituálisról tudták, hogy amiért egy ifjú
levita szív hevülhet, amiről mint papi fö.ladatról és kiválóságról álmodhatik, azt ő mind hősi fokban, zseniális eredetiséggel, sokszor merészséggel megvalósítja : a Krisztus
igazáért mozgósított szónak és tollnak már akkor versenyen
kívül álló mestere, Esztergom szegényeinek és betegeinek
alamizsnás Szent Jánosra emlékeztető segítője, az ~&kor már
félénken előretapogatózó keresztény-szociális, egyesületi, szövetkezeti, politikai mozgalmaknak theorétikusa, útmutatója
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és munkása, az igazságnak félelmet és emberi tekintetet nem
harcosa kifelé és fölfelé is ; és emellett maga az igénytelenség. Ő elmondhatta magáról: «Mit kívánnék? Pénzt és
javadalmat? Ah, mily boldog vagyok, hogy szívem őszinte
ségében azt mondhatom, hogy nem., Püspökséget, nagy szónoki nevet? Ah, mily boldog vagyok, hogy azt mondhatom :
nem!» (23, 156); s neki elhitték. Ez valósággal szentferenci
missió volt a kitüntetéseket, javadalmakat, karriért hajhászó akkori magyar egyházban~
Ily körülmények között nem csoda, hogy Prohászka,
illetőleg Pethő neve csakhamar fogaiommá lett az esztergomi
fiatal papság körében; a kispapok tűzbe mentek érte; az ő
szemükben a <<fekete prímás» volt. S akiben csak némi nemesebb indulat moccant, vele álmodott és belőle akart valami
lenni; kezdték utánozni, még külsőségekben is; lassan híre
ment, és onnan a magyar Sion halmáról a 90-es években egy
legenda aurea rózsafelhője kelt szárnyra az esztergomi spirituálisról, mely egy addig nem ismert új tavasznak sejtelmeivel és erőivel töltötte el az ifjú levitákat.
De a papnevelő falai közt végzett csöndes munkásság
csak egy ága volt annak az egyetemesebb tevékenységnek,
mely átülelte a magyar egyházat összes korszerű föladataivaL Prohászka abban az időben már az érett papi lélek irgalmas szemével nézett végig az alélt lelkeken, és megszánta az
életre éhes sereget. Tiszta lánggal lobogott benne a Szentlélek szerelme, mélységes fájdalommal látta Krisztus jegyesének megalázódását, a lélek-járás alacsony állását, és mindenképen segíteni akart. Szárnyaló szelleme dacára nem maradt
előtte rejtve, hogy a hitélet föllendülésének megvannak a
szociális és gazdas~gi föltételei. A magyar polgári társadalomban csaknem elsőnek fogta föl egész jelentőségében ·azt a szociális mozgalmat, mely Marx Károly zászlója alatt indult,
elsősorban nem hódítani, hanem rombolni. Elsőnek tanulmányozta teljes alapossággal ezt a mozgalmat, fölismerte és
föltárta gyöngéit (11) ; de egyben látta azt az igazságtalan-·
ságot és anomáliát is, melyből táplálkozott toborzó ereje ;
szívből szánta a szegény népet, a kereszténységgel meg nem
egyeztethetőnek ismerte föl a modern kapitalizmust ; elszánt
és kcvetkezetes szószólója lett a keresztény demokráciának,

ismerő
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az emberméltóság gyakorlati megbecsülésének, levonta annak
konzekvenciáját a politikában és a társadalmi életben, lelkes
és fáradhatatlan apostola lett a szövetkezeti eszmének.
Szent méltatlankodás szállta· meg, mikor látta, hogy a
liberális országkormányzat milyen szégyenlettsen függő
helyzetbe hozta az egyházat itt Magyarországon az állammal
szemben, és még jóval előbb mintsem vészfelhövé sűrűsödött
volna az egyházpolitikai törvények kérdése, IX. Pius Syllabusának szellemében kezdte sürgetni az egyháznak függetlenítését a liberális állammal szemben és mint annak egyik eszközét az autonómiát, s odaadta szeplőtelen egyéniségét, elméjét és tollát a néppári szervezésének. Ma már kevesen tudják,
hogy Zichy Nándorral és Molnár Jánossal annak ö volt az
egyik alapítója, és talán még kevesebben, hogy miként a szociális téren, itt sem érte be írással, irányítással és buzdítással,
hanem a cselekvés terére lépett. 1888-ban megalkotta az esztergomi katholikus legényegyesülctet, mely abban a papi
városban első szerve volt a nép és a papság társadalmi közeledésének ; 1892-ben támogaita Frey Ferenc néppárti képviselő-jelöltségét ; 1896-ban a vágvecsei kerületben maga is
föllépett, és csak ama hírhedt Bánffy-féle választás terrorja
buktatta meg. Ugyancsak 1896-ban Csernoch Jánossal és
Keményffy Dániellel megalapítja az Esztergom című politikai
és társadalmi hetilapot, és amit csöndes tanulmányban és elmélésben addig kiérlelt a keresztényszociális föladatok és
katholikus politikai programm terén, azt itt a napi események
és kérdések ütközőjében fölváltotta apró pénzre (21). Itt
ragyog föl először nagy arányokban félelmes szellemi felsőbb
sége és dialektikája, fogyhatatlan szellemessége és tudása.
Fővárosi lapok is sűriín idézték abban az időben a vidéki
hetilap vezércikkeit.
.
Igy áll előttünk a 90-es évek Prohászkája. Az a szellemi
gazdagság, az az átfogó programm és teljesítmény, me}yet a
későbbi Prohászkában bámultak kortársai, és amelyet tükröznek írásai, már teljes kibontakozásban van : az elmélkedő
és imádkozó, a lelkivezető és spirituális, a megbámult tanár,
a fogyhatatlan irgalmú szamaritánus, a mindig rendelkezésre
álló titokzatos hatású gyóntató, a minden szászékre és dobogóra termett új erejű szónok, az egyesületi és szövetkezeti
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vezető, szervező

és agitátor, a sasszemű szociális megfigyelő
és politikai irányító, az érthetetlenül termékeny esszéista és
könyvíró (1892-ben jelent meg első önálló munkája : Isten
és a világ ; rá két évre mint a budapesti hittudományi kartól
kitüntetett pályamunka : Keresztény bűnbánat és bűnbocsá
nat); mindig győzi gondolattal és tudással, szívvel és készséggel, de erővel is: betegséget, fáradtságot nem ismer, ll-kor
és még később fekszik, 5-kor és még előbb kel, télen is alig
fűt és könnyedén öltözik ; hihetetlen munkateljesítménye
mellett ráér minden betegágynál ülni, minden gyűlésen és
ünnepség en. ott lenni, csütörtökön egész napi gyalog kirándulásokat tenni a környékre. Nyaranta nagyobb utakat tesz,
főként Németországba, a magyar hazának is minden tájára...:..._
nem pihenés végett, . hanem lelki gazdagodásra és gazdagításra ...
S ugyancsak teljes határozottsággal tör elő szellemi
fiziognómiáján az eredetiségnek az a bélyege, mely a 80-as
évek Prohászkájában még félénk kezdésekben kopogtat ;
írásában, gondolatmeneteiben, témáihan új l!angok szólalnak
meg, melyekre fölfigyelnek. Az emberek kezdik megsejteni,
hogy a magyar Sion tornyán olyan őr áll, ki messzebbre és
mélyebbre lát, mintbármely kortársa; először papnövendékek
és a fiatalabb papok, lassan az idősebbek ~s világiak is megérzik,
hogy a magyar égen új csillag támadt, hogy itt valaki egyéni
stílben, zseniális eredetiséggel megoldotta azt a súlyos problémát, melyben akkor már nem egy tehetősebb ifjú pap vajúdott : az új időknek hangosan kopogtató, még teljesen föl
sem ismert föladatai és nehézségei közepett kolostori elzártság
nélkül, de teljesen a régi papi eszmény erejében élni nagystílű,
hódító s imponáló papi életet.
Prohászka úgy jelent meg ezeknek az embereknek ítéletében, mint egy reveláció : a szokatlan értelmet sugárzó magas
homlok, az élesen meglátott közeli valóságokor.. keresztül is
más világba néző, titkos öröm tüzében égő tekintet, a virrasztások, önfegyelem, összeszedettség műhelyében acélmetszetfinomságra kidolgozott rendkívül szellemies, kifejező és
aszkéta arc és alkat, a lelkiséget, erőt, finomságot és gazdagságot sugárzó mozdulatok, az erős, érces és mégis sajátosan
lágy egyéni hang és szuggeráló előadás, az eredeti merész
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képek és gondolatok, régi igazságoknak és eszményeknek
egészen új megvilágításai, a meggyőződés, átéltség és benső
ség heve - s ezek a vonások valami nem földi ragyogást kaptak attól az imaélettől, melynek a szemináriumból híre ment,
természetesen az ő tudta és akarata ellenére, attól az apostoli
buzgóságtól, melynek megnyilvánulásait már volt alkalmunk
megismerni, és attól a Fioretti-be illő irgalmasságtól, mely
egészen az önkiüresítésig ment. Mint szentvince-egyesületi
tag maga vitte a hóna alatt az összekoldult csizmákat és ócska
ruhákat a szegényeknek, télvíz idején egy szegény mcsterlegénynek odaadta új télikabátját és maga felöltőben és raktári
ócska kabátban járt, a kispapok asztaláról maradt kenyereket
összeszedte és galléros köpönyege alatt vitte a tamáshegyi
szegények közé; a maszatos kisgyereknek szájából kivette a
piszkos szopókát, nemsokára újjal, tisztával tért vissza és
maga igazította el ; szegényeknek kéretlenül adott nagyobb
összegeket is, ha volt; és az az öreg tamáshegyi asszony, aki
eljött temetésére, mert ő mentette meg annak idején a pusztulástól, mikor huzamosan betegen feküdt, az volt talán
koporsóján a legszebb virág ...
Ebbe a mérhetetlenül gyöngéd és bensőséges szellemi
arculatba egy szinte döbbenetesen kemér..y vonást vésett bele
hajthatatlan elvessége. «Hideg legyen a kéz minden baráfi
kézszorítás közt, rideg az arc minden csábító mosolyra, rettenthetlen az ész ítélete a rosszra, a slendriánra, hallgatás a
felelet minden könnyelmű, gyöngyöt és makkot összel~everő
beszédre ... Csak egy van, ami előtt meghajlom : ez az Iste11
és az Istenért dolgozó emberi lélek» (23, 55, 57) ; így ír 1889
júliusba:n. S egy Damiáni Szent Péter keménységével és egy
Szent Bernát tüzével és bátorságával tárta föl a magyar egyház sebeit, nevezetesen a papság jó részének a természetiségben való megrekedését; egy arkangyal páthoszával vette
védelmébe a celibátust, az aposztaziák fölött nem tudott
napirendre térni. Kegyeletes lelkétől távol állt minden kritikaszterség vagy épenséggel izgágaság ; azonban az Ú r
házáért égő buzgóság nem engedte, hogy a néma eb vádja
ér h esse.
Amikor elvről volt szó, nem ismert félelmet és tekintetet. Mikor a fönt említett Frey Ferenc ellenében hivatalos
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egyházi .támogatással föllépett Timo n Ákos, Prohászka egy
percig sem tántorodott meg. Meg volt győződve, hogy a magyar egyház a. politikai rabságból való szabadulását csak a
néppárttól várhatja ; fölülről jövő intelmek ellenére kitartott
jelöltje mellett, felséges levélben megokoita a maga és elvbarátai magatartását,
Époly rettent. és - tisztelet követte.
.
hetetlenül szállt szembe az akkor óriási tekintélyű Samassa
érsek híres egyházpolitikai beszédével (20, 154), és - az ő
részén volt az egyházias álláspont és az igazság. Még nagyobb
próbát állt, mikor 1898-ban Roszival István kanonok, szemináriumi kormányzó a stomfai kerületben liberális programmal lépett föl a néppárti jelölttel szemben. Prohászka papoknak ilyen szereplését harakirinek és önbecstelenítésnek tartotta, és a már akkor befolyásos Esztergomban oly élesen
támadta meg tulajdon rektorát, kivel egy asztalnál ült, hogy
Vaszary prímás őt el akarta mozdítani és falura küldeni
plébánosnak. Az alsópapság azonban Prohászka mellé sorakozott, és végre is Roszivainak kellett távoznia a szeminárium éléről.
Ez a szentéletű, elveiért mindenre kész férfiú egy épenséggel nem szent és nem elves történeti háttérből emelkedik
ki. A Tisza Kálmán hosszú miniszterelnöksége alatt megerő
södött liberalizmus és szabadkőművesség leghívebb szövetségesével, a kapitalista zsidósággal együtt elérkezettnek látta
az időt döntő előtörésre, és készült az egyházpolitikai törvények erőszakolására ; a jozefinizmustól kilúgozott, 3. liberalizmustól kikezdett papság jórészt még meg sem értette, mire me gy
a harc. A Bánffy-kormányzat önérzet- és szabadságtiprása nem
egy férfiúnak arcába kergette a meggyalázottság szégyenpirját; de általában hiányzott a politikai gerincesség és az
elvekért kopJaini tudó elszántság. A társadalom, mely a kiegyezés után hirtelen, előkészület nélkül csöppent bele a nyugat
anyagi kultúrájába, jobbára az anyagi boldogulás és társadalmi érvényesülés vizein evezett, és vele tartott a papság
jó része ; a lehanyatlott, elaggott irodalomtól és meddő mű
vészettől erőteljesebb eszményi indításokat nem igen kapott,
a közéleti elvi kérdések iránt még érzéket sem mutatott, az
egyház mellett többnyire közömbösen ment el, támadásától
csak nembánomságból tartózkoclott, a s-:ociáldcmokrácia han320

gos LOllorzasát és vészesen gyors sikereit néztemint a kígyótól
megbűvölt madár.
Épen ebbe az időbe esett az ezeréves Magyarország fönnállásának ünnepe. De a milléniumi ünnepségek külső fénye
a mélyebben látókat nem tudta aziránt megtéveszteni, hogy
a sok belső baj vészfelhővé készül .sűrűsödni, és aggódva
keresték a nemzet ezeréves egén az új évezrednek biztató
hajnalpirj át. Prohászka a vá tes szenzóriumával állapította meg
a diagnózist és a próféta bátorságával állította föl a prognózist. Szívből ünnepelte a milleniumot, de egy újabb millénium
zálogát nem abban látta, amit a hivatalo!' és félhivatalos
Magyarország kikiáltott, hanem savonarolai tekintete nehány évvel előresiklott, a magyar kereszténység kilencszázéves fönnállására, és ott látta meg a magyar jövő hajnalsugarát.
Már közel két évtizedes munkás életre tekinthetett vissza.
Följutott a magyar Sion ormára ; s alakját kezdték meglátni
szűkebb hazáján túl is. Növendékei itt is, ott is gyujtottak
nevének egy-egy szerény mécsest ; és íme, ezekből lassan
fényözön lett.
ő a fiatal papokat, kik kezéből kerültek ki, nem hagyla
magukra ; fönntartotta velük az érintkezést, tanáccsal, segíLséggel, bíztatással tartotta őket, és ők a maguk részéről egyre
többen keresték a kapcsolatot. 1894-ben néhányan közülük
megkérték, hogy tartson nekik lelkigyakorlatot ; meg is teUe
július elején ; más megyékből is akadtak résztvevők, és kezdetüket vették a rendszeres papi lelkigyakorlatok, melyek ma
általánosak és Wrvényesen vannak biztosítva. Az egyházpolitikai törvények főbeütötték az addig gyanútlan katholikusokat, és ösztönszerűen kezdtek figyelni arra a férfiúra, aki
évek óta oly merész és biztos hangon j elezte a vészt és toborzott a védekezésre. Megalakult a néppárt, és ez a országos
mozgalom egyszerre az egész ország színe elé állítja egyik
alapítóját és szellemi vezérét. Föléled újra a katholikus autonómiai mozgalom, és ennek országos visszhangjai az ország
határáig elviszik régi és súlyos fegyverzetű szószólójának
nevét. A magyar katholicizmus, ez az «alvó pimasz)), megkapta az üdvös myakonütést», ébredezett és rásejtett új föladataira és kezdte érdekkel hallgatni azt a fiatal papot, aki
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régóta teljes fölkészültséggel, apostoli buzgósággal és zseniális
megvilágítással eléje tárta azokat a föladatokat.
Prohászka neve, tekintélye és befolyása észrevétlenül, de
a történet logikájának erejével kinőtt Esztergomból és belenőtt az országba. Megindult a katholikus restauráció, melynek ő volt legtudatosabb és legerőtelje..sebb keltegetője, és
hovatovább alkalmassá vált arra, hogy befogadja vezérét.
Prohászka számára új tér nyilt, és ezzel élete új szakba lép.
Az esztergomi spirituálisból az ország apostola lett.
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IV.
Az ország apostola.

Az új évszázad hajnala tehát Prohászka országos hatásanak is hajnala volt. A Magyar Sion cikkeiből régóta ismerte
a papságnak ép az a része, mely mélyebb szellemi igényeket
táplált. A Katholikus Szemlébe írt dolgozataiból pedig megismerte a szélesebb katholikus közönségnek az a része, mely
legalább valamelyes érintkezést tartott fönn a katholikus
magyar élet szellemi központjávaL Az akkori katholikus
szépirodalmi folyóiratnak, a Magyar Szemiének olvasóközönsége pedig egy egészen más Prohászkával ismerkedett meg,
aki nem volt filozófus, nem volt régi szabású theológus vagy
aszkétikus író, és nem volt kimondottan szépíró, de valamennyiből volt benne valami nem elegyesen, hanem egyöntetű szinthézisben: egy sajátosan szép új világ, mely az
esztétikailag érdekelt kath0!ikusoknak (igyelmét terelte
reája. Mikor pedig a gyönge anyagi eszközökkel rendelkező,
de elvhű Alkotmányban a katholikus érdekek számára az
újabb újságírás igényeinek megfelelő napilap támadt, és az
kivált Túri Béla avatott szerkesztésében egyre több olvasót
talált az clvilágiasodott katholikusok között, ezekbe a réte-.
gekbe is belehatolt neve és szellemi világa.
Szimbolum és egyben eredő volt tehát, hogy a századvégi hódolatra és a magyar kereszténység kilencszázéves
jubileumára a Szent István-Társulat, a katholikus eszmének
vígasztalan időkben is hű szolgálója, vele íratta meg az irányító és termékenyítő «Gondolatok»-at. Ebben a füzetben
(12, 45), mely kis helyen ritka gazdag tartalmat sűrít, teljes
érettségében mutatkozik be Prohászka nemzet-keresztelő
programmja, a régi katholikumnak zseniális új kezelése és
eredeti írói egyénisége az ünneplő nemzet szélesebb rétegeinek ; s az ébredés problémáiban vajúdó katholikusokban,
papokban és világiakban, szinte egyszerre tör ki a kiáltás,
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mely nemsokára vih~rként zúgott végig az előadó termeken :
halljuk Prohászkát l
A 90-es évek óta (először 1892-ben Szent István napján
a Mátyás templomban, 1893-ban a pesti Katholikus Körben :
lásd 20, 135) Prohászka szellemet sugárzó alakja ismételten
megjelent budapesti szószékeken és előadóasztaloknál ; de
csak a század fordulóján szövődnek egyre nagyobb számmal
· azok a szálak, melyek működését végleg idekötik.
A századforduló idején a fennkölt lelkíí Pálffy Geraldinc
grófnő fölkérésére rendszeresen kezd tartani szociális karitativ előadásokat a nővédő patronesszeknek. 1901-ben ezek
az előadások nagyobb nyilvánosságot öltenek. A Szent István-Társulat nagytermébe zsúfolt hallgatóság ezeken az
előadás0kon eszmél rá először a modern társadalmi kérdés
teljes komolyságára és a saját szociális kötelezettségeinek
egész súlyára.
Ugyanebbe az időbe esik a Philippinum papi egyesület
alapítása, melyből csakhamar, 1902-ben kinő a Regnum
Marianum. A fővárosban működő fiatal esztergom-egyházmegyei papok, Prohászka vetése, már régebben megkérték
volt spirituálisukat, hogy tartson nekik havonként konsziderációt; most az ő szellemében testületbc tömörültek, főként
az ifjúság intenzivebb vallási nevelésére és kérlék szellemi
irányítását. Ennek főeszköze volt egy havi konferencia, s
ezekre csakhamar egybegyült a fiatal pesti papság java a
«Damjanich-utcai akácfa)) árnyékában. Ennek az intézménynek közvetítésével érintkezésbe került az. ország középiskolai
ifjúságával ; hisz a Zászlónk-nak haláláig állandó ünnepi
munkatársa volt. Ezek a rövid, de tökéletes írások, mint
ünnepi harangszó lejtettek végig az országon, s az ifjúság
zsivaján át is behatoltak ezekbe a még annyira nyitott ajtajú
lelkekbe.
Közelebb állott Prohászka életprogrammjához a fő
iskolai ·ifjúság, melynek lelkesebbjeit egybegyűjtötte az ép
akkor GlatJ-felder Gyula alatt újra éledő Szent Imre-kör. Az
imréseknek Prohászka ebben az időben kezdett előadásokat
tartani, melyeket szakadatlan sorban követtek más fórumok
előtt más előadások, az aktuális apológétikai és hitéleti témákról : evolucionizmus és hit, a modern szubjektivizmus, rela-
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tivizmus, utilitarizmus és a katholikus hit meg erkölcs álláspontja stb. Akkor hangzottak el először magyar előadó asztalnál az ősi keresztény fölfogással kapcsolatban Schopenhauer, Nietzsche, Ibsen, Chamberlain stb. neve,· és a hallgatóság, mely ezeket az írókat autopsziából nem ismerte, de
öntudatlanul azok bacillusaitól lankadozott, éledő és újjászületésre feszülő lélekkel eszmélt rá, mint emelkedik ki diadalmasan az addig lesajnált és halottnak hirdetett katholikus igazság ezekből a szellemi párviadalokbóL
Még nagyobb jelentősége volt azonban két más, szinte
rendszeresített szereplésének, melyek Prohászkát elválhatatlanul hozzákapcsolták Budapest ébredő katholikus intelligenciájához : az egyetemi-templomi férfi-konferenciák és a
katholikus nagygyűlési beszédek.
1901 farsangjának vége felé nyomtatott meghívók mentek névre, világi férfiakhoz és papokhoz, akiket a katholikus
ébredés néhány buzgó munkása, Kanter Károly, Mihályfi
Ákos, Molnár János, lelkes hölgyek Pálffyné körébő!, néhány
buzgó néppárti képviselő, elsősorban az ifjú lelkű ősz pátriárka, Zichy Nándor alkalmasaknak tartottak: Prohászka
Ottokár esztergomi theológiai tanár és spirituális a budai vártemplomban a virágvasárnap előtti héten esténként kizárólag férfiak számára konferenciákat tart. Ez új vállalkozás
volt : csupa férfit templomba hívni konferenciákral Meg is
telt a templom mindjárt első este különféle rendű és rangú
intelligens férfiakkal, köztük igen magasállásúakkal is; . s
számuk napról-napra szemlátomást nőtt. A kezdetbeli kíváncsiságból csakhamar mélységes bámulat lett, majd áhítat és
tettre-pattanás. A mögül az előadói asztal mögül, melyet
már abban a ciklusban fölváltott a szószék, új melódiákként
hangzottak föl régi, elfelejtett vagy eltemetett motívumok :
az egész életet átfogó, törtető és diadalmas hitvallásról és hit
szerinti életről, a modern ember érzéseivel és igényeivel nem
ellentétben, hanem ellenkezőleg, épen legnemesebb aspirációival csodálatos harmóniában, de viszont a modern lelki
nyomorúság egyedüli orvosságaként. És az a hallgatóság
nemcsak megbámult és megtapsolt lélekben minden meglepő
új fordulatot, minden fényesen ívelő új gondolatmenetet,
minden tündérvirágként eléje feslő új képet, hanem komoly
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számvetésre tért lelkiismeretével és Istenével. A hallgatóság
túlnyomó része a konferenciák végén elvégezte - sokan évtizedek óta először - husvéti -gyónását, amire azok a konferenciák voltaképen céloztak, és utána közösen a husvéti
szentáldozást.
Ez volt a magyar katholikus intelligencia új hitéletreéledésének születési órája.
A férfi-, nemsokára rá női-konferenciák azóta az országban általánosakká váltak. Fiatalabb társak álltak be a munkába, de a mrssze kimagasló vezér Prohászka maradt. A következő évben már .az egyetemi-templom volt ezeknek a
konferenciáknak színhelye (ezekből lett a Dominus Jesus 13,
86), és csakhamar Budapest katholikus - sőt részben másvallású - férfiainak húsvéti lelkigyakorlata. Áldásai egyre
szélesebb hullámgyűrűket vetettek. Prohászka talán itt élte
át apostoli, papi lelkének legtisztább örömeit. Mindig hálával tekint rájuk vissza, s mikor apostoli tevékenységének
korlátozására kell gondolnia, ezt a teret kiveszi : «Megemlékezem még egyszer arról a nagy kegyelemről, melyet ez idén
(1920) a feketevasárnap hetében az egyetemi-templomban
vettem. Tartottam konferenciákat a szentségekről. Sokan jöttek gyónni ... Quid retribuam Domino! Valahányszor gondolok ezek áldozására, elfogódottság tölti el lelkemet. Mennyi
fölséges érzelem telíti azt az egyetemi-templomot ! Mennyi
lélek tapad e falakhoz ! Most már nem megyek szerte az
országban, de ide függesztem trófeuniaimat. Legszentebb
emlékeim !» (24, 48) Megtette - hét évre rá ; hét szentséges
év után ...
Más természetű volt a másik kapcsolat, melyet a nagygyűlések szőttek Prohászka és a katholikus tábor között. Szónoki sikerei - ha szabad nála ezt a profán ízű szót használni - itt kulmináltak. Aki azt meg nem éltc, annak bajos
tiszta képet adni róla. Beszédeinek megjelent- teljesen hiteles - szövege (13, 158) nem ád teljes fogalmat még arról
sem, amit mondott, nemhogy arról, miképen szólt. Hisz nem
kötötte magát az előre elkészített szöveghez, hanem ott a
pillanat termékenyítő hevében alkotott, titáni géniuszának
teljes latbavetésével, híven szónoki programmjához : «Tanulom-e a beszédeket ? Kidolgozom a javát, be is tanulom,
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de nem kötöm magam hozzá. A szónoki léleknek az aktusban kell produktívnek, termelőnek lennie, s szónokolni nem
annyit tesz, mint szónoklatokat írni. A szónoklat a szó-akcióban van. De jó előkészület, jó anyag és jó anyagkezelő tudás
kell hozzá ; azután pedig a szónoki érzéket szabadjára kell
bocsátani: alakítson, teremtsen, szórjon tüzet és szórja
magát» (24, 13).
Azt meg kellett élni: amint a zsúfolt teremnek és a végsőkig fűtött várakozásnak izzó légkörében a rendezés őt
utolsónak hagyta a szereplők közt - orkánszerűen fölzúduló
tapsok közt megjelent csupa erő, finomság, lelkiség alakja,
azzal a páratlan tartással, mely önérzetet és mély alázatot
sugárzott egyszerre. Ott állt körülözönülve tapsoktól és várakozástól, minden izmán és idegén vibrált a nagy föladat,
mely kidőbbenni készült, lefogva a tökéletes önfegyelmezés
hatalmától. Aztán megcsendült érces és mégis oly gyöngéd
és gazdag hangja. Értekező előadásban kezdte körvonalazni
témáját; néma csönd kísérte ezt az ouverture-t. Nem telt
bele három perc, megvillantak a fényszórók, és a tájékozatlanok is kezdték sejteni a probléma mélységét és komolyságát. Fölvonultak éles körvonalakkal, szinte személyes plaszticitással az ellenfelek. Mikor aztán minden hallgató már
bele volt vonva a szellemek csatájába és az arcokon feszült
az együttélés : egyszerre megszólaltak a sűrített, de épenséggel nem letompított ellenérvek, vil!ódzani kezdett a látóhatár, villám villámot követett ; egyik zseniális gondolat,
kép, ellentét a másik után, közben egy-egy fejtegetés szélcsöndje, majd is_mét finoman elcsattanó oldalvágások, felsőbhséges szatira szikraesője, és közöen termékenyítő és
üdítő záporként hullott a régi igazság áldása a lelkekre.
Mintha a terem ama szellem-harcoknak vált volna színhelyévé,
melyet a Jelenések könyve ír le Szent Mihály serege és az
alvilág hatalmai közt. Itt Szent Mihály lovagjának vezérsége
alatt a hallgatóság magamagát érezle győztesnek, mikor elhangzottak az utolsó fegyvercsattogások; és az a tapsvihar,
mely végigdörgött a termen, csak halvány szimboluma volt
annak a viharnak, mely a lelkekel kavarta föl.
Valóban, az elragadtalásnak és eszmeszületésnek, a
katholikus önérzet és magáraébredés fogantatásának, a
327

tettrefeszülésnek és talpraállításnak áldott órái voltak azok.
((8-10 ilyen ember forradalmat tudna csinálni,» írta akkoriban egy liberális ujság. Hát azt a forradalmat megcsinálta ő
egymaga, minden egyes alkalommal.
Előadói, konferenciai tevékenysége, · növekvő szónoki
hire mint búgó harangszó .hívta és vonta a templomba azokat
a liberalizmus-szülte intelligens férfiakat, kik templomtól és
harangszótól rég elszoktak. De akik hívására jöttek, azokat
nem hagyta elalélni az úton. Gondoskodott számukra útravalóról és otthoni kenyérről. Kiteljesedett szellemének megérett irodalmi gyümölcseivel ajándékozta meg őket, és akiket
templomba szoktatott, azokat most odaéde1>gette a theológiai
olvasmányhoz - Pázmány kora óta első eset.
1902-ben jelent meg a Föld és ég, kutatások a theológia
és geológia érintkező pontjai körül. Úgy járt el ebben a műben,
mintha geológiát írna ; pedig azok a fejtegetések előtte csak
oltárlépcső számba mentek, mclyeken fölhaladva meggyujt-:
hatta a legfelsőbb ismeretnek és egy mindent összefoglaló
világnézetnek szent lángját (3, 2 170). Hidat akart verni, a
megértésnek a hídját az előretörtető ifjú term.észettudomány
és természettudós számára, és hidat az Irásnak és dogmának
hívő és egyben tudományos megvallása számára. Ezt azonban
úgy tudta megírni, hogy tüzet fogott az olvasó : fölgördültek
a geológia korszakaiban egy, a tudomány színeibe öltöző
Divina Commedia jelenetei, és azoktól áradt az olvasóra a
Teremtő nagyságának és szeretetének eleven megsejtése.
Prohászka már 1892-ben Isten és a világ c. munkájában vette
védelmébe az aggresszív evolucionista természettudománnyal
szemben a kere~ztény tudománynak álláspontját. De micsoda
különbség a tíz évnyi közzel elválasztott két munka közt l
Ott az iskola előírásos fegyverzetében, szabályszerű harcban
győz meg, de nem visz magával a keresztény természetbölcselő. Itt a maga igazáról biztos felsőbhséges szellem bátran
megnyitja a hit kapuit az új tudományok számára ; nem is
annyira cáfolja -bár tételeit kérlelhetetlenül ráteszi a százados keresztény bölcseség mérlegére - , hanem miként Szent
Kolumbán, kinek hittérítő útjaiban teherhordó szamarát
széttépte egy medve, már most erre rakta málháját és tette
szolgájává : úgy ő is rákényszerítette a modern természet328

tudományt, hogy ezután ö hordozza, nagyobb lendülettel
mint a régi tudomány a hívő meggyőződésnek poggyászát.
Nagy segítségére volt ebben a zseniket jellemző biztos szaktudományos eligazodás mellett hatalmas konstruktiv képzelete, átlelkesítö és megjelenítő leíró tehetsége, életet lüktető
előadása, mély természetszeretete és hatalmas lírai vénája.
Ez a könyv fölvillanyozta a régóta stagnáló theológiát,
és megmozgatta a laikus vilá'got ; természettudósaink sorába
megtörtént az első betörés az előző emberöltő alatt szintc
hivatalossá vált hitetlenkedésbe. Hatásának külsö mértéke
könyvészeli sikere : még megjelenése évében került a sol
második kiadásra, három évre rá harmadikra-ilyen terjedelmes theológiai műnél példátlan eset az utolsó két században.
Alig ült el az e könyvön kelt első izgalom, egy év mulva
megjelent a Diadalmas világnézet. A hang, a tendencia, a
szellem ugyanaz ; de a programm tágabb : a modern ember
egész problémaköre be van állítva a régi szent kereszténységnek új átélésébe. És a régi igazságnak felsőbbségét új módon
segíti diadalra: nem sokat érvel és nem sokat cáfol ; mctafizikai és dialektikai gondolatmenetektől lehetőleg megkíméli olvasóját, kiről tudja, hogy nincs ilyenekre sem tehetsége, sem türelme ; hanem amint az ő zseniális, érett lelkében
él az a régi kereszténység a modern ember legnemesebb i~é
nyeivel és legkomolyabb problémáival felsőbhséges harmóniába olvadva, úgy tárja azt tetőfokára jutott írói tehetségnek
összes színeivel és hangjaival olvasója elé. Az élmények mélységével, a gondolatok eredetiségével, meggyőződés sugallta
nemes retorikával, káprázatos költői színekkel, kimeríthetetlen alakító erővel olyan művet alkotott, minőt a magyar
irodalom addig nem ismert. A Diadalmas világnézet egyúttal
Prohászkának ebben az életszakában legegyénibb műve.
Maga mondja, hogy nem akar magáénak vallani mást, mint
az igazi monachos-nak, az egymagában járónak lantját.
Valóban a Diadalmas világnézetbc belehárfázta a maga
kimélyült, egészséges, kegyelemmel átitatott, zseniális diadalmas nagy egyéniségét - és ezt a lelket belemuzsikálja olvasóiba is. Sajátságos egy apológia, mely páratlanul áll a világirodalomban.
A Föld és ég és Diadalmas világnézet által fölszánt ott
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lelkekbe aztán bőven belevetette a gyakorlati katholikus
lelki élet termékenyítő magvát az Elmélkedések az evangéliumról, mely 1908-ben látott napvilágot. Prohászka írói kiválóságai itt, ha lehet erről egyáltalán szó, tetőfokra hágnak. De
páratlan jelentősége másban van. Egy francia aszketikai
történetíró (P. Pourrat: La spiritualité chrétienne) fölpanaszolja, hogy mindezideig nincs igazi klasszikus aszketikai
munkánk világiak számára. Prohászka ezt megadja. Aki
elmélyed az Elmélkedésekben, arra a mélységcs meggyőző
désre jut, hogy Krisztus tökéletes követése végeit nem kell
kibujdosnia a világból, nem kell otthagynia életpályáját;
főként pedig : nem kell megtagadnia a természetnek és kultúrának amaz értékeléseit, melyeket az európai emberiség
negyedszázados keserves vajúdásban helytállóknak talált.
Prohászka az Elmélkedésekben nem töri össze a természetnek, az életnek, a művészetnek nemesebb értékeit, hogy azok
romjain építsen természetfölötti életet, hanem a teljesen megszcntült lélek szuverén biztonságával mindezeket az értékeket
megkereszteli és rákényszeríti, hogy a Krisztus-követésnek
váljanak engedelmes szolgáivá. Mindamellett a hit világosságával teljesen átjárt lélek realizmusával a bűn sötét hátterében nézi az embert ; ismeri a szívnek minden gyöngéjét,
a szenvedély valamennyi útvesztőjét, a vágyak összes szirtjeit, a modern életnek minden laposságát és hazugságát, és
döbbenetes határozottsággal és elutasíthatatlan konkrétséggel vezet rá, hogy «hoc genus non cicitur nisi in oratione et
iciunion. Igy aztán hódító szinthézisét adja a soha idejét nem
múló, régi, keményveretű, önmegtagadó e.szketikának és a
való értékeket igenlő, c világban Isten országát diadalmas
optimizmussal építő világfölényességnek, mely eligazít mindcn nehézségben, belevilágít a szívnek minden zugába, és az
örök csillagok alá állítja a modern élet minden megmozdulását.
Ezt a három munkát, melyek hal éven belül jelenlek meg,
a belső alakító elv és a külső célkitűzés azonossága foglalja
irodalmi egységbe. Bennük ennek a korszaknak Prohászkája
adekvát irodalmi kifejezésre talál. Azáltal is külön csoporttá
áll össze ez a három mű, hogy Prohászka ilyen arányú nagyobb
mű megírásához többé nem jut. Hisz az ő irodalmi tevékeny-
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sége egyetemes élettevékenységének szerves része és annak
sorsában osztozik. Egyre szélesedő tevékenységi köre egyre
kevesebb időt enged neki arra, hogy egy témánál huzamosabban időzhesst n. Későbben önállóan megjelent művei vagy
kisebb alkalmi alkotások (Modern katholicizmus, a külön
kiadásos Elmélkedésekben a kiegészítésnek szánt Pünkösdi
Lélek, A túlvilág tornácában, A szépszeretet anyja - ilyennek volt szánva az Élővizek forrása is), vagy pedig kisebb
dolgozatoknak legtöbbször nem is tőle eredő összegyűjtése
(Világosság a sötébégben, Magasságok felé, Kultúra és terror,
Iránytű, Elbeszélések és útirajzok).
Nem változtatott ezen az ő életkörülményeinek az az új
fordulata sem, mely a dolog természele szerint leginkább látszik alkalmasnak tudományos elvonulásra és elmélyedésre :
egyetemi tanársága.
Bizonyos, hogy erre Prohászka maga soha nem vágyott.
cclnkább maradok Esztergomban spirituálisnak s azután megvonulok, mint egyetemi tanárnak Pesten)) írja 1901 szept.
l-én (23, 205). Tisztult aszketizmusától amúgy is távol állt
minden külső érvényesülés-keresés. Különben is az a Prohászka, kinek a karriér- és distinkció-hajhászás ama korában
páratlan distinkciója épen fekete reverendája volt, országos
híre és egyre növekvő érdemei mellett, akármilyen karriérrel
és distinkcióval a fiatal papság és a laikus többség szemében
csak veszthetett.
Ami papnevelő programmja még volt, annak megvalósítására sokkal megfelelőbb tér nyilt az esztergomi szemináriumban mint _a pesti egyetem hittudományi karán. Hisz átlagos 160 növendékével már extensive is nagyobb aratást
ígért, mint a sokkal kevésbbé népes theológiai kar. Azonkívül
pedig a magyar katholikus egyház elliberálisodásának egyik
végzetes velejárójaként a pesti hittudományi kar akkortájt
egyáltalán nem állott hivatása magaslatán- épen Prohászka
és egyidőben Karácsonyi kinevezésével kezdődött meg az
az újjászületése, melynek maga Prohászka is ismételten kifejezi hódolatát naplóiban. A század fordulója tá ján az egy Székely Istvánt kivéve a kar tagjai még a merő anyagközlő, nemhogy egyetemi színvonalú tanítás terén is oly szánalmas színvonalra süllyesztették és az egész theológiai közvélemény
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előtt annyira hitelvesztetté tették a kart, hogy a theológiai
tanítás szempontjából is sokkal kivánatosabb miliőnek mutatkozott a jó erőkkel rendelkező, élettől duzzadó és azt a
Magyar Sion hasábjain az egész országra árasztó esztergomi
szeminárium, melynek Prohászka már akkor régen elismert
szellemi feje volt.
Az akkori pesti huittudományi kar mentalitására jellemző, hogy mikor a tehetséges, de nem dolgos Kisfaludy
halálával megüresedett a dogmatika tanszéke, Prohászka a
karban nem kapott többséget a legmegtisztelőbb aggregálásra, a meghívásra, mely oly érthetetlenül könnyen jutott
ki utódjának, a nem is dogmatikus Dudeknek. Hogy Prohászka
a kiírt pályázatra beadta folyamodványát, ily körülmények
közt közelebb álló pesti hívei unszolásának volt tulajdonítható. Azok t. i. szerették volna külsőleg is Pesthez kötni azt
a Prohászkát, aki már akkor az ország szívében oly ígéretesen megindult katholikus lelki restaurációnak feje és szíve
volt. S hogy egyéni hajlamai ellenére engedett az unszolásnak, annak főmagyarázata az a mélységes lelki alázatosság,
mellyel Prohászka az ő müködé~ére vonatkozó véleményeket,
kívánalmakat, ha jóakaratú emberektől jöttek, Isten ujjmutatásaiként fogadta és tanulékony lélekkel földolgozta élete végéig. Hozzájárulhatott az a sejtés is, raely tárgyilag
még egy Prohászkánál is megokolt volt, hogy az immár 14
éve vitt spirltuálisságot majd nem győzi hovatovább az eredeti lendülettel és nivóvaL (l. 23, 238.)
A kar egyhangú jelölése alapján l. Ferenc József l 904
telén Prohászkát kinevezte a pesti egyetemre a dogmatika nyilvános rendes tanárának és szinte a főváros egész
katholikus intelligenciájának és fiatal papságának sorfalai
közt foglalta el Hl04 márc. 4-én azt a katedrát, melyet másfél év mulva a püspöki székkel cserélt föl. Előadásai a kiéhezett hallgatóság számára esemény voltak; auditóriumának
kisebb részét alkották köteles hallgatói ; más évfolyamok hallgatói tanáraik bosszúságára elszöktek - Prohászkát hallgatni, és ami emberc:nlékezet óta nem Lörtént meg: más karok hallgatói, világiak is, sürü sorokban lepték el a legnagyobb
theológiai előadóterem padjait. Prohászka előadása az akkori
magyar theológiai tanításban bevett szokás szerint tankönyvre
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támaszkodott, de annak talajáról csakhamar föllendült a
maga világába. A szorosan vett thcológiai anyagot választékos, folyékony és egyéni színezésű, Szent Bernátra emlékeztető latinsággal adta elő, tömören, világosan, a játszi könynyedséggel kezelt skolasztikus formaságokban nem tagadva
meg a Gregoriana volt híres növendékét. Csakhamar azonban
magyarra fordította szót, és egyszerre föltárult a hittitkok
misztikai mélysége, élettel teltek meg a skolasztikus keretek,
bevonultak a legmodernebb szellem-járások és problémák ; a
hit szentélye megnyilt, s szellem és élet ősforrásának mutatkozott be az ámuló hallgatóság előtt. Ezek új hangok és revelációk voltak ; a hallgatóságban sejtelem kelt arról, hogy itt
egészen más valamivel van dolga, mint tantárggyal, melyet
a «vizsga» után minél hamarabb el kell felejteni ; megérezte,
hogy élete és hivatása forrásánál áll, melytől többet nem szabad elszakadnia ; s így Prohászka maradandó nagy eredménynyel tanított, jóllehet előkelő, szívből jóakaratú szellemétől
teljesen idegen volt a <<diák-nyúzás» ; vizsgálatokon beérte a
szükséges minimummal, s könnyen adta a jó «jegyeket».
A lelkiismeretlenséggel szemben azonhan nem ismert elnézést.
Kartársai tisztelettel fogadták és bámulatukkal övezték ;
ném-:lyik legjobban szeretett volna hallgatójává lenni, ha ez
a Németországban mindmáig nem is oly ritka gyakorlat nálunk nem lett volna annyira lehetetlen valami. Prohászka
maga voltaképen nem melegedett föl a karban. Tagjainak
nagyobb része tudás és akarás tekintetében mélyen alatta
maradt hivatásának, és Prohászka életszomjas szellemének
semmit sem tudott nyujtani. Apostolságra beállított lelkétől
idegen volt az a sok külsőség, ami a magyar egyetemi tanári
élettel jár. Nem belső késztetés hozta, nem is kötötte le belső
igény. Kiforrott szellemi aJkatot és programroot hozott; természetes, hogy ennek a szellemében dolgozott tovább. Ezt
várták tőle azok is, kiknek tapsai között tartotta bevonulását.
Tanári kötelezettségének mindenben a leglelkiismeretesebben megfelelt, de virágjában levő ereje számos más téren
keresett és talált érvényesülést.
Tanársága révén közvetlenebb kapcsolatba került a világi egyetemi hallgatósággal, melynek kedvéért theológiai
tanárok közt elsőnek tartott ú. n. publicumot, egyetlen teljes
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egyetemi tanári évének második felében 1905 tavaszán,
Istenről és a lélekről heti egy esti órában, az akkori egyetem
legnagyobb előadó termében, a kb. 600 hallgatót befogadó
«kupola-teremben», melyet az összes karokról és a kívülről
jött hallgatók színültig megtöltöttek Hogy ezek közül aztán
az egyetemi templomi konferenciákra is .egyre többen jártak,
és sokan közvetlen lelkihatása alá kerültek, magától értető
dik. Emellett folytatta működését a Katholikus Nővédőegye
sületben, lelke volt az akkor nekilendülő keresztény szociális
szervezkedésnek, kezdett előadások és ünnepi beszédek tartására járni szerte az '()rszágban, lelkivezető tevékenysége
egyre több körre és emberre terjedt ki. Közvetlen személyes
kapcsolatba lépett a Regnum Marianum-mal, mely amúgy is
legközelebb állott lelkéhez ; 1904 őszén állandó ottlakásra oda
költözött házukba, hogy szellemi fejük és atyjuk legyen.
Ennek a lelkes ifjú csapatnak vállalkozó szelleme vitte őt arra
is, hogy két tagjával 1904 nyarán Amerikába menjen, az
ottani magyaroknak missiókat tartani. Ennek az amerikai
útnak értékes élményri és tapasztalatai ki-kicsengenek írásaiból, sőt külön kifejezésre is jutottak (16, 272; 10, 103 ;
20, 75.)
Ily körülmények között természetesen szó sem lehetett
könyveket érlelő tuctós magábavonulásróL De Prohászka
erre nem is érzett hivatást és kedvet. Már kezdő esztergomi
idejében a tudományt csak szükséges eszköznek nézte és becsülte ; k~sőbb is perhorreskálta a szaktudományossággal,
különösen a részletkutatással okvetlenül velejáró beszorítkozást és attól tartott, hogy kivált a «lelketlen részletkutatás
és számítás » a termelő lelket eltompítja, sőt megöli (24, 244).
Épen egyetemi ta11ársága idején és jóval utána is nagyobb
könyvet nem ír, sőt nagyobb tanulmányt sem. Mindamellett
mikor 1909 májusában a Magyar Tudományos Akadémia
tagjai közé választotta, az ajánló Concha Győző kifejezetten
azzal a megokolással ajánlotta levelező és nem a püspöki állással fölkínálkozó tiszteleti tagságra, hogy a zseniális vallásbölcselőnek akarja a legfőbb magyar tudományos fórum
koszorúját nyujtani.
Dehát i11dós volt-e igazában Prohászka? Mikor a pesti
egyetem és az Akadémia úgy gondolta, hogy tudós homlokára

334

fűzi babérj át, nem engedett-e meg magának a közvélemény
nyomása alatt egy elvcsúsztatást, és nem az ünnepelt szónokot és írót koszorúzta-e meg, mint 1912-ben a Petőfi-Társaság?
Charakterológiai meggondolás a tudósoknak két fajtáját
állapítja meg. Az egyikbe tartoznak azok, kik lemondanak
arról, hogy eleven érintkezésben maradjanak az eleven valósággal, kik az élet hullámzó nagy óceánjáról visszahúzódnak magányos műhelyükbe és ott rendületlenül róják a fogalmi és rendszeri ismerésnek, a módszeres kutatásnak archimedesi köreit.
Prohászka nem ebből a fajtából való. Ű a valóság egészével való eleven kontaktusról sohasem mondott le ; az ő átfogó
és fogékony lelkében ott hullámzott és duzzadt az életnek
egész árja : nagyvilág és lelkiség, eszme és akarás, gondolat
és alakítás, föld és ég, természet és kegyelem, mult és jövő ;
s életével és művével, tetteivel és tanításával, szavával és
írásaival oly művet hozott létre, ((al quale ha posto mano
e cielo e terra>>. Ebbe a típusba tartoznak a látók és alakítók ;
látói új termékeny eszméknek és megsejtői új világoknak és
új távlatoknak, szerenesés szövői azoknak a titkos aranyszálaknak, me1yek eleven egységbe kapcsolják a részt az egészszel, az es?:mét a valósággal, a természetet a kegyelemmel ;
alakítók, kik a megtestesülés titkának visszhangját és mintegy
folytatását állítják bele a világba, kik a legmélyebb látásoknak
a legsúlyosabb eszméknek fogható alakot tudnak adni, kik a
gondolatot megtöltik erővel és élettel, akik a részekben meg
tudják szálaltatni az egészet. S ha a tudósnak kritériuma, hogy
új látással, új eszmékkel gazdagítsa az igazságkutató emberi
szellemet : itt kell keresnünk azt az újat, amit Prohászka·
hozott. Ű a látónak vátesi biztonságával és az alakítónak
hódító heroizmusával megmutatta, mi az örök evangélium
követelése itt és most, a magyar törlénelemnek ezen a válságnapján ; tanítással és tettel tudta értelmezni az isteni igazságot ennek a kornak és ennek a népnek jelen fázisában ;
tudott utat mutatni és utat törni, mely a multnak szakadó
partjairól átvezet a jövőnek virágos mezőire. Ez az az új,
amit ő hozott : az örök igazságnak időszerű értelmezése. És
így az Akadémia jó nyomon járt; mikor Prohászkában megkoszorúzta a vallásbölcselőL
No, de ez a probléma ugyancsak nem foglalkoztatta azt
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az egyre erősbödő katholikus közvélcményt, mely Prohászka
tüneményes alakját és működését fölkapta, és egyre dagadó
árja föltartóztathatlan erővel ragadta, nem a tudósok tervelte
útakon, nem is magának Prohászkának alázata és világmegvetése által előirányzott ösvényeken. Ez· az ár sodorta el
Prohászkát a Sion hegyéről az egyetemi kátedrának magasabb,
de hűvösebb régióiba ; ez az ár még egyszer fölkapta, s most
még magasabb -magának Prohászkának érzéke :::.zerint még
hűvösebb és magányosabb -helyen tette le : a püspöki méltóságban.
Mikor 1905 folyamán három püspöki szék állt üresen,
akkor egyszerre, nem mint annak idején Milanóban Szent
Ambrus megválasztásakor egy gyerek, hartem az ezer torkú
katholikus közvélemény kiáltotta el : Ottocarum episcopum.
És ebbe a kiáltásba beleállt ez egyszer az épen nem katholikusbarál napisajtó is. Hisz megérezte az is azt a kivételes értéket,
mellyel végre is számolni kellett; szenzáció-éhsége szívesen
kötött ki a modern színezetű zseniális papnál, aki tünemény
volt' a magyar életnek akkor épen nem sok üstökös-járta egén;
máról-holnapra élő rövid lélekzetével Prohászkának jólrosszul értett modernsége és nagylelkűsége mellett hamar elfelejtette az esztergomi intranzigens liberálisvcrőL Az
ugyancsak nem népszerű Fejérváry-féle ú. n. darabontkormány szintén nem idegenkedett attól, hogy népszerűt
lenségén enyhítsen a _népszerű Prohászka kinevezésével ; és
így valószínűleg nagytekintélyű katholikus férfiak nyomásának is engedve, Zichy Gyulával és Balázs Lajossal együtt
őt is kineveztette püspöknek igaz csak Székesfehérvárra,
az akkor legszegényebb püspökségre. Maga X. Pius pápa szentelte 1905 dec. 24-én kedves volt kamarásával Zichy Gyulával
együtt a Sixtina-ban püspökké.
A katholikus táboron· lázas öröm vett erőt. Közvetfen
tisztelői tódultak Rómába, hogy jelen lehessenek szentelésén.
Püspök-elődje, a kalocsai. érsekké kinevezett kiváló Városy
Gyula nem átallotta őt a híveknek Keresztelő Szent János
szavával bemutatni : olyan utódot hagy, kinek ő nem méltó
saruja szíját megoldani. A fiatalabb papság és a lelkesebb
világiak szinte csoda-váró áhitattal sulyogatták : mit fog
tenni ez a tüneményes ember mint püspök.
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Magn Prohászka pedig olyanformán érezte magát, mint
Jehu, mikor Elizeus prófétája hirtelen előrántott szeleneéjének
olaját fejére öntötte : Téged most Izrael királyává kentelek
és - futásnak eredt. Alázatos lelke nem kereste és nem kívánta a püspökséget, hanem rettegte : «Kimondhatatlanul
méltatlannak tartom magam e díszes tisztre ; protestáJok
Isten színe előtt : Domine, vim patior l S hogy protestációm
mekkora és mily elszánt, legjobban jellemzi az, hogy a dísz
s a dicsőség szétfoszlik, mint a millia-gyertya széle a láng
körül, mint a vír.csepp a befuttatott ablaktáblán a nagy és
egyetlen feladattal : a szép lélek kialakításával szemben»
(23, 207). S ami jelentősebb : sohasem tudta magát igazán
beletalálni. ''Tán tovább kellett volna ott (Esztergomban) maradnom? Tán végleg ott maradnom?)) -ezt a kérdést visszhangozza lelke még 1913-ban is (23, 251). És 1919-ben: «No,
én teljes valósággal látom, hogy én püspöknek való nem
vagyok. Mennék is ! Aztán az i~ gondolat : ki tudja, mily
érdemes s alkalmas embernek állok útjában ln (24, 29).
Mélyen meggyökerezett evangéliumi demokratizmusa idegennek érezte vállán a violapalástot. Nem mintha a tekintélynek,
s kivált a hierarchiai tekintélynek őszinte és föltétlen híve
nem lett volna. Hanem vátesi lelke már akkor mélységesen
átérezte a szociális lelki bajokat, és korát messze megelőző
apostoli szelleme meg volt győződve, hogy csak az evangéliumi
álJozatosságnak és bensőségnek közvetlen sugárzás::., mondjuk a spiritualizált tekintély és buzgóság tud gyökeresen
hozzáférni ezekhez a bajokhoz. A püspökségnek sok külső
szerepléssel járó méltósága tehát érthetően idegen maradt
lelkétől ; sőt a kormányzati tevékenységre egyszerűen nem
tartotta magát kellően képesítettnek ; bensősége húzódott
az aktáktól és jog-forszírozastól, papi hivatottsága közvetlen
érintkezést keresett a lelkekkel ; a magyar püspök pedig közjogi állásával, vagyonával és annak gondjaival, megyéjének
nagy kiterjedtsége mellett meglehetősen távol kerül híveitől.
Nem me~lepö tehát, ha Prohászka· nem adhatott mást,
mint ami lényege : ha mint püspök is elsősorban lelkipásztor
akart lenni. Soká fogják emlegetni első bevonulását új rezidenciájába : egy szál fekete talárisban, gyalog, breviáriummal a hóna alatt és esernyővel a kezében. Ez nála nem volt
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keresettség vagy épenséggel póz - evangéliumi egyenességétől távol volt minden színeskedés - , hanem az apostoli szegénység lelkének mély~éges igénye volt. Miként Borromeo
Szent Károly, beleilleszkedett a magyar püspökség külső
díszes kereteibe. Az ünnepi Jsten-tiszteleteket, a fényes külső
ségekkel járó bérmálásokat előírás szerint végezte, sőt finom
formaérzékével és bensőségével emelte hatásosságukat. Egyszerű, de nem hivalkodóan leegyszerűsített asztalához sok
vendéget látott ; lakomáinak fő.fűszere persze ő maga maradt.
Az ünnepléseket az igazi nagyságnak természetes magátólértetődésével engedte elvonuini maga fölött ; lelke azonban
mindig távol maradt tőlük. YExw; &U' oux exofla~, kezemben
tartom, de rabjuk nem vagyok - ezt méltán elmondhatta
a püspöki méltósággal járó minden fényes külsőségről. Gazdasága felé a földnek, az áldott magyar földnek valami szenvedelmes, személyes jellegű szeretetével fordult ; de arra sem
ideje, sem hivatoltsága nem volt, hogy maga vezesse. Ezt
iparkodott megfelelő emberekre bízni ; és ilyeneket talált
Nagy Alfonz sógorában és később a tehetséges nagygazda
keresztfiában, Meller Rudolfban. De a kommunizmus alatti
és utáni válságos időben minden nagygazdaság leromlott ;
a földbirtokreform, melyet ő a maga jószántából jövedelmi
tekintetek félrevetésével keresztülvitt tési birtokán, aztán a
vagyonváltság, Mellernek hirtelen halála, határt nem ismerő
alamizsnálkodása, a «Magyar Jövő>>-vel kapcsolatban teljesen
hibáján kívül rászakadt teher és aztán hirtelen halála a
püspöki birtokot olyan állapotban hagyta, mely keltbette azt
a hiedelmet, hogy a nagy Prohászka nem volt «jó gazda».
Hogy mégis mennyire az volt, annak fényes bizonysága
az a tény, hogy a fehérvári püspökség szegénységén gyökeresen
segített, egy egyszerű, de reális tettel : a szeminárium tartására kapott vallásalapi segélyről lemondott, s annak fejében
a fehérvári püspökség számára a veszprémi püspökségtől megszerezte 1917-ben, a széküresedés alatt a tekintélyes ősii birtokot. Evangéliumi lelkiismerete az egyházi vagyonnak mindenáron való megtartását és gyarapítását természetesen nem
tartotta célnak, de itt is, miként általában egyházmegyéjének
kormányzásában az őt jellemző lelkiismeretességgel megtartotta az egyházi és állami törvények rendelkezéseit. A rideg
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paragrafusszerű elintézésért nem lelkesedett ;
mindenütt
krisztusi életet sürgető apostoli lelke az irodás egyház gondo-latától irtózott, s azért sok dolgot nem intézett el aktákkal ;
de egyházmegyéjének minden ügyéről, papságának ügyesbajos dolgairól pontosan tájékozva volt ; egyháziassága, bölcsesége, emberszeretete é& mélységes pap-tisztelete általában
meg is mutatta neki a helyes elintézés módját. Hogy ő sem
találta meg mindig a megfelelő embereket, s hogy meggyökerezett emberi gyarlóságokat ő sem tudott újjáteremtés jellegű
hatalm; szóval kiküszöbölni, azt igazán nem lehet rovására
írni.
Amit a rideg keretek és formulák emberei hiányoltak
püspöki tevékenységében, azt bőségesen megpótolta azzal,
ami voltaképeni énjéből fakadt. Ő elsősorban egyházmegyéje,
összes hívei pásztorának érezte magát : episcopus animarum
vestrarum. Mindenekelőtt pásztorleveleiben talált eszközt,
mellyel közelebb férkőzhetett valamennyi hívének lelkéhez.
Hosszú lelkigyakorlatában megtanulta, milyen lelki táplálék
és milyen elkészítésben kell korunk embereinek. A pásztorlevelek (9 : Világosság a sötétségben) a klasszikus katechézisnek korunk viszonylataiban nem csekélyebb értékű lörténeti
dokumentuma, mint a régi időből Jeruzsálemi Szent Ciril
katechézisei vagy Szent Ágostonnak Enchiridion-ja. Továbbá
amit már Esztergomban megkezdett és Budapesten oly eredményesen folytatott, azt átültette székvárosába is : sokat
prédikált, gyóntatott, lelkigyakorlatokat tartott. De ezzel be
nem érte; még személyesebb vonatkozásokat keresett: nagy
számú udvariassági látogatásaiba tudott lelkipásztori stílt és
hatást belcvinni"; számon tartotta a város szegényeit, betegjeit és haldoklóit, sokat közülük személyesen gondozott. Papjaival és híveivel rendszeres személyes érintkezést tartott
fönn : sablonok nélkül, nagy bensőséggel, de mindig egy
Szent Ambrusnak előkelőségéveL Papjai számára és lelki ügyben mindig nyitva volt ajtaja és szíve; egy-egy plébániára
akárhányszor váratlanul beállított ; először a templomba
ment, s megtörtént, hogy adorációja után I!laga sajátkezűleg
tette rendbe az elhanyagolt öröklámpát ; egy-egy ilyen szótlan eligazítás és látogatás akárhányszor fölért egy vizitációval.
Emellett a Budapesten oly nagy lendülettel megkezdett
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tcvékenységét teljes mértékben, sőt nagyobb arányokban
folytatta : az egyetemi konferenciákat, a női lelkigyakorlatokat, a katholikus nagygyíBési beszédeket, a sok egyesületi
és egyéb ünnepi beszédet és előadást rendszeresen megtartotta;
sőt a vidéki városokat még sűrűbben kereste föl, mint régebben. Csak 1909-ben tavaszán nyolc városban tartott tizenhárom lelkigyakorlatot, több mint száz előadássaL Az egész
vonalon nekilendült katholikus akció rendkívül élénk egyesületi életet teremtett ; s Prohászkának egyre növekvő népszerűsége és most már állásának dísze is lassan odaérlelte a
helyzetet, hogy hovatovább alig esett Budapesten vagy nagyobb vidéki városokban egyházi egyesületi vagy kultúrünnep, mely őt ne kívánta volna ünnepi szónoknak. S ő elvből
soha nem illondott nemet ; úgy volt meggyőződve, hogy ezzel
megannyi új útja nyílik apostolkodásának olyanokhoz is, kikhez konferenciásszava és írásaikülönben el nem jutnak. Ezért
nem átallott síkraszállni szocialistákkal és «Szociológusokkal»
az 1907-es pécsi szabadtanítási kongresszuson, és viselte a
kényeskedők helytelenítését, csakhogy bizonyságot tegyen
a Krisztus evangéliumának kegyelméről. Alig alakult ezekben az években katholikus szociális egyesület, mely elnökségre vagy vezérségre ne kérte volna és ne nyerte volna meg :
a Katholikus Sajtóegyesület, a Katholikus Nőszövetség, Gyermekvédelmi Szövetség, Leánykereskedelem elleni Szövetség,
Pázmány Egyesület, Aquinói Szent Tamás Társaság stb.
Emellett folytatja írói tevékenységét. Most már minden
fönnálló és alakuló katholikus lap és folyóirat kér tőle dolgozatokat, sőt akárhányszor az épen nem katholikusok is.
Ő itt is elvből nem mond nemet. Minden alkalmat megragad,
hogy hirdesse annak erejét, ki minket sötétségből az ő csodálatos világosságára hivott.
Szabad tehát azt mondani: a püspökség, bármily jóllátható cezurát csinált is Prohászka külső élete folyásán,
pályájában nem nyit új korszakot. ő a századfordulóval az
országnak lett apostola, s püspöki méltósága ennek a vonalnak irányát nem változtatta meg, csak erősebben meghúzta.
Mindazáltal épen a püspökséggel kapcsolatban kitágult tevékenység és kimélyült tapasztalás Prohászka szellemi arculatán
lassan-lassan előhív olyan vonásokat és előkészít olyan külső
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eseményeket, melyek már egyénisége kialakulásának UJ
szakába vezetnek át, és így pályáján is új állomást
jelentenek.
Akik kívülről nézték és nézik Prohászka pályáját, megállapíthatónak vélték, hogy abban az időben, úgy 1906-1910
közt, az ·esztergomi spirituális savon·arolai arcán a szigorú
aszkéta vonalak ellágyulnak, hogy az intranzigens reformálóból és radikális ostorozóból megértő és elnéző békéltető lett,
akire hovatovább - joggal-e vagy se-, hivatkozott minden
enyhébb, sőt lazább irány és törekvés. - Mi igaz ebből? Mindenesetre annyi, hogy Prohászka folyton táguló lelkipásztori
-gyakorlatában egyre mélyebben látott bele az emberi szív
gyarlóságaiba és örvényeibe, az életnek sokszor észbontó szövevényességébe és kelepcéibe, melyek akárhányszor megejtik
a jobb törekvésű lelkeket is. Hisz növekvő híre és befolyása ép
a legnehezebb eseteket sodorta gyóntatószéke elé és beszédóráira. S így lassan eljutott oda, hova minden lelkipásztor,
akit a Jó Pásztor lelke visz: szűkebbre vonta a bűnnek és
felelősségnek határait, s kitágította a szerencsétlenség körét.
Sokan, lélek-kezelésben megélemedett emberek fogják aláírni
a tudós és jámbor Gutberlet szavát: «Nicht mehr Unwille und
Verurteilung, wie in jüngeren Jahren, sondern inniges Mitleid
ist das Gefüh!, das mich auch dem scheusslichsten Verbrechen
gegenüber beherrsch t» (Willensfreihet 2. Aufl. 457.1.). Ez azonban Prohászkánál korántsem volt a tout comprendre c'est
tout pardonner elve. A bűn lángoló utálata gyöngítetlenül
lobogott szívében, mint akár 20 és 25 éves korában. De egyre
jobban meggyőződött tapasztalatilag is a kegyelem vezérszerepéről (l. 24,. 8J.); lassan határtalan türelemre és részvétre ha.1golódott a szerencsétlen bűnösökkel szemben, s rendkívüli esetekben nagy lelkiemberek rendkívüli eszközeitől sem
húzódozott. De soha, sem szóban, sem írásban, sem tettben
nem adott szabadságlevelet bármely erkölcsi vagy hitbeli
szabadosságra. Istenfélő lelke nem ismert «zseni-morált, mely
korlátokat nem ismer s nem ismeri az isteni mértékeket s nem
méri le azokon a vágyr.:c s ösztönök kitöréseitu (23, 294).
Az a hiedelem is visszhangra talált, húgy a valaha intranzigens «ultramontán» Prohászka «liberálissá» lett, vagy legalább liberálisabbá. Hogy ez mennyire félreismerése volt
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Prohászka egész magatartásának, csattanósan igazolják azok,
kik a kommunizmus utáni hungarizmusát kénytelenek voltak
a régi «liberális» Prohászka frontváltozásának minősíteni.
Prohászka szelleme ebben a kérdésben nyílegyenes vonalon
mozog. Már első esztergomi éveiben teljes határozottsággal
a liberalizmust jelöli meg mint a magyar politikai, egyházi és
társadalm_i életnek rákfenéjét; ezt egyre növekvő energiával
és részletezéssei hirdeti, és ettől a meggyőződéstől soha egy
tapodtat nem tágít. Elég evégből végigfutni a 10, 12, 13, 18,
20, ~l, 22. kötetek dolgozatainak kronológiáján. Mi keithette
tehát a liberalizmus látszatát? Gondolom elsősorban az az
apostoli merészség, mellyel Prohászka a missziós korok térítőire emlékeztető leleményességgel és merészséggel sokszor az
ellentábor kellő közepén tűzi le a misszionáriusnak keresztes
botját és kis harangját: a Napnak is ír húsvéti cikket, az
Otthon-ban is föl mer szólalni, tisztulatlan törekvésekhez is
van biztató püspöki szava ; ő hisz a Szentlélek világjárásában,
és igazi krisztusi szánalom tölti el szívét a tévelygőkkel szemben ; ő aláírja Szent Ágostom-.ak a manicheusokhoz intézett
szavát : Az vessen rátok követ, aki nem tudja, milyen keserves dolog megtalálni az igazságot. Azonban a nem katholikus
és a nem keresztény irányoknak ez az igazán püspöki kezelése
sohascm vált a tévedés vagy a bűn hclyeslésévé. Látókörének
tágulása, felelőssége és tapasztalata mezejének növekvése meggyőzte arról, hogy társadalmi és politikai téren sokszor együtt
kell működni más világnézetek és irányok .képviselőivel ; azt
a bizonyos aranyhidat, melynek Pannonhalmát Debrecennel
össze kell kötnie, már akkor építette ; de a dogmatikai és
liturgiai téren az együttműködést, a communicatio in sacris-t
lelke legmélyebb meggyőződésével mint a katholikus hittel
meg nem férő elvtelenséget elítélle, és a gyakorlatban kényesen kerülte, és tényleg el is kerülte, mint nem sokkal halála
előtt is hálás alázattal említette.
Egy harmadik elváltozás, melyet Prohászkán észrevenni
véltek, mélyebbre nyúlt, és ha igaznak bizonyul, aggasztóbbnak minősül : hogy világnézeti kérdésekben is elváltozott
volna fölfogása, sőt hogy theológiai kérdésekben is vallott
vagy helyeselt olyan nézeteket, melyek a dogma határát
súrolják. Utóbb (V. fej.) megmutatom, hogy mindebhől semmi
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sem igaz. Most csak azt kérdem : hogyan keletkezhetett ez a
hiedelem? Genezise a következő :
Prohászka az apostolnak lángoló tüzével állott neki
egyre világosabban fölismert nagy hivatásának : visszavezetni
Krisztushoz az eltévelyedett intelligenciát. Hisz a nagy
aposztázia, melyet a XVI. századi vallásújítás hozott és a
XVIII. századi fölvilágosodás m"egérlelt, elsősorban az intelligenciát sodorta magával, és a nép lassan utána ment. Tehát
a visszatérítést is itt kellett megkezdeni. Ennek a munkának
Prohászka egyebek mellett két olyan akadályát látta, melyeket szerinte csak a katholikus táborban lábraKapott értelmetlenség állított föl. Az egyik az, hogy a theológia a hit és a
világi tudományok érintkező felületén, nem különben a modern kultúrtörekvések és lelki igények terén több olyan poziciót védett, melyekről az ő éles szeme meglátta, hogy egyrészt
nem érintik a dogmát, másrészt nem tarthatók. Ezért a
XIX. század nagy apologétáinak mintájára, a francia Duilhé
de Saint-Projet és Bougaud, a német Schanz és Schell, az
angol Newman nyomán az Úr igazáért folytatott harcaiban
Gedeon módszerét választotta : Harminckétezren jelentkeztek
harcra a filiszteusok ellen. Az Úr sokaliotta : Sok a nép, több,
semhogy kezére adhatnám Izrael ellenségeit. Erre elengedtc
azokat, kik maguk el akartak távozni. A megmaradt tízezerből elbocsátotta azokat, kik neki látszottak alkalmatlanoknak; és a megmaradt háromszázzal bátran és győzelmesen
megvívta az Úr harcát. Ezek az apologéták is a gyönge régi
érveket és a tarthatatlan szellemi pozici:Jkat föladták ; termékeny géniuszuk és a modern tudományban való jártasságuk szolgáltatott nekik új fegyvereket, melyekkel biztosabban értek célt. Hogy ezt az irányt elvben nem kell elítélni,
egy XIII. Leó is ismétellen megmutatta ; de hogy könnyen
túllő a célon, az utolsó század theológiájának története bősé
gesen bizonyítja.
Prohászka az ő lélekmentő buzgalmában a mai embernek
amúgy is mcrüldöző szrllemi hajóját nem akarta szükség
nélkül terhelni; tehát amin a moclcrn érzék különösen ütközött,
és aminek szerinte dogmatikus jellegc nem volt, azt bátran
oldalt hagyta, gyermekded gyanútlanságában sokszor nem
számolva a magyar közönség hihetetlen thcológiai tájékozat-
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lauságával és a napisajtó szenzáció-éhség~vel. Exegétikai kérdésekben (ember teremtése, evolució) arra a szabadabb álláspontra helyezkedett, melyet akkor a német és francia kiváló
exegéták túlnyomó része képviselt, amelyet azonban nálunk
motívumaiban és dogmatikai jelentőségében még a theológusok is alig méltattak ; történelmi kérdésekben bátran különböztetett az egyházban a változhatatlan 1steni és a változékony emberi elem között, és a kritikának habozás nélkül koncessziókat tett ezen a területen megcsontosodások, formalizmu·; és visszaélések tekintetében.
Tovfbbá : amint lelkipásztori tapasztalatának növekedtével nőtt benne a modern psziché konkrét ismerete, a mai
hiletlenség és egyetemes aposztázia főokát kezdte az újabb
szellemnek abban a tendenciájában látni, hogy mindenestűl
absztrakcióknak, ideológiáknak hódol meg, melyek a valóságok világától, az élettől elvonják és egy festett világba rögzítik, és így elzárják útját a gyakorlati hitvalló keresztény
élettől, mely végre is nem ideológia, hanem élet. A modern
léleknek olyan diagnózisa ez, melyet korunk lelkének nem
kisebb ismerője, mint Foerster, tőle függetlenül ugyanabban
az időben ugyanúgy állapított meg.
Prohászka ennek a döntő megállapításnak mindenekelőtt
levonta gyakorlati következtetését. Kezdte hirdetni az életnek,
a megélésnek elsőbbségét az ismeréssei szemben ; egyre
gyérebben vette elő a régi érveket, teljesen kiérett géniuszának megfelelőerr egyre inkább tolta előtérbe a nem érvelő,
hanem a közvetlen tanuságtevő bizonyságot, a tulajdon átéléscinek a hallgatáságba való belelehelését. Vegyük hozzá, hogy
az ő hallgatóságát többnyire a teljes hitközömbösségből vagy
épen hitetlenségből kellett kiemelni ; tehát a vallásos élet
1lapvető, egyetemes témáit kellett megpendítenie: a lélek
Isten-vágya, másvilág, bűn, felelősség, bensőség, teljesebb
élet stb. A speciális katholikus témák így időnként háttérbe
kerültek. Ez mind C-gyüttvéve avatatlanokban vagy sanda
szemű kritikusokban keithette azt a gyanút, hogy új igehirdető állott elő, annyiban is új, hogy amint a fölületes
újságírók mondogatták, nem a régi dogmatikus hitet hirdeti.
Végezetül pedig egyénisége, korából messze kimagasló
szelleme egyre határozottabban nyitott rá, nem reflektálva,
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hanem a benne élő immanens törvény erejében a nagy génillsznak hivatására: adni önmagát úgy mint Isten a teremtésben
és kegyelem által őt megalkotta, követni a csillagát kicsinyes
pedagógiai melléktekintetek és alkalmazkodások nélkül.
A géniusznak e sajátos hivatása fölött azonban sajátos végzet
felhője borong. Az egyéniségnek saját törvénye szerinti kifej. tőzése és ön-adása még oly mélyen lelki, fegyehnes, alázatos
és egyházias embernél is, mint Prohászka, vezethet ütközésekre és bonyodalmakra, ha nem talál adekvát hallgatóságra. S ez neki sem adatott meg, legalább nem az egész
vonalon. Lelkes bámulóinak, őszinte tisztelőinek és követői
nek tábora folyton nőtt; de nőtt azoknak a kiskaliberűeknek
és élősdieknek is a száma, akik szívesen sütkéreztek, ragyogtak a napon, és árnyékában kerestek a maguk gyarlóságai,
idétlenségei és kiforratlanságai számára menedéket. Ezek
a kicsinyes emberek akárhányszor a maguk torz lelkének
homorú-domború tükrén torzra vetítették a prohászkai gondolatokat és akarásokat. Az ilyen hivatlan hívek a legalkalmasabbak arra, hogy hitelt rontsanak ; kivált ha akadnak,
kik ezt szívesen látják és segítik.
És Ptohászkának is akadtak ellenfelei, sőt ellenségei.
Hogy-hogy? Hisz bizonyos, hogy ő a keresztény felebaráti
szeretetnek még finomabb követelései ellen sem vétett ;
őszintén tisztelte az embereket, jót akart, és ha lehetett, jót
tett, fegyelmezettségét és lelkiségét belevitte az emberekkel
való érintkezésébe is, alázatosan, fegyelmesen vette alkalmatlankodásaikat is, és egész ambicióját abba helyezte, hogy
Isten országa terjedjen és a lelkek Krisztushoz térjenek; hírt,
elismerést, érvényesülést nem keresett, mások efféle törekvéseinek útjában nem állt. Honnan tehát az ellenség?
Hogy a legszentebbnek is akadnak gáncsvetői, sőt hóhérjai, annyira egyetemes történeti jelenség, hogy szinte a Gondviselés titkos törvényének, a mysterium iniquitatis egy elemének kell tartanunk. Többek közt nyilván az a hivatása,
amit Szent Pál úgy fejez ki : Ne superextollar super id quod
sum, datus est mihi stimulus carnis, angelus satanae (2 Cor.
12, 7). Meglepő lenne, ha Prohászkát a sátánnak ez a küldötte,
aki végre is Isten eszköze, elkerülte volna.
Egyébként ellenlábasai különféle táborokból kerültek ki.
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A legéretlenebb és legnépesebb csoport a kiábrándultakból
toborzódott. A csodaváró és kurta lélegzetű magyar psziché
hamar lángba borul ; de mikor aztán már megszokta a nagyságot, melyért előbb kész volt vért és életet adni, ha új csodát
már nem lát, napirendre tér, sőt adja a kiábrándultat, hogy
ezzel is igazolja a régi ember kerékvágásáb!l való visszazökkenését. Prohászkánál is régi bámulók, kiknek azonban «gyökerük nem volt», kezdték kifogásolni ; miért hagyta ott a
spirituálisságot, miért lett püspök, miért nem a régi aszkéta
és e;,lenzéki harcos, miért megy a vámosok közé, s miért nem
tartja távol magától a nőket.
Ebben az utóbbi kérdésben Prohászka magatartása
kristálytiszta az emberismerő előtt. Prohászka a nőket mint
Szűz Mária nemének képviselőit és mint Isten teremtő titkának hordozóit érintetlen szűzies lel:•ének egész finom lovagiasságával és géniuszának mélységével tisztelte, és évtizedes
kemény aszkézisben meggyökerezett fegyelmezettséggel állt
azokkal szemben, kik akár kínjukban, akár gazdagságukban
fölkcresték, már a századforduló óta ; finom és beleérző szeretete az ő különleges nehézségeiket másoknál jobhan megérezte, s érzelmes, gyöngéd áhítatassága a buzgóknak lelkiéletét másoknál jobban meghecsülte. De csak az önmagát
megjellemző alantasság meríthctte mindebből azt a szomorú
bátorságot, hogy Prohászka nevét kapcsolatba hozza oly
inszinuációkkal, melyektől ugyan aligha marad óva a nagyobb
nyilvánosság előtt élő pap, miként azt egy Boldog Seuse Henrik példája is mutatja, melyek azonban akárhányszor kínosan
élénk visszhangra találnak ott is, hol a «castis omnia casta))
elve értelmében mást lehetne várni. Akiben csak némi rnélyebb
konkrét emberismeret van, és aki a maga kudarcainak objektíválásával a női és papi erénybe vetett hitében hajótörést
nem szenvedett, az pl. a naplók áttanulrnányozása után nem
maradhat kétségben, hogy Prohászka e téren a legszigorúbb
katholikus eszmény magaslatán járt. Legintimebb jegyzetei,
néhány fönnmaradt gyónási följegyzése pozitív bizonyságát
adja annak, ami előttem rnerőben charakterológiai meggondolás alapján sem volt soha kétséges : Prohászka a hatodik
parancs terén nemcsak külsőleg, hanern belsőleg scm köve tr t t
el élete folyamán halálos bűnt.
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Akik ezt nem érezték meg valami okból, hanem Prohászkának a lelkek üdvéért és a Krisztus egyházának jövő diadaláért való véres verejtékezését és titáni harcát épen csak arra
tartották jónak, hogy fölületes társas élctüknek napi témáját
vegyék róla, azok a Heródesek frivolságával és a páholyban
ülő cirkuszi közönség lorgncttcző szívtelenségévcl szőtték
fonták a pletykákat, a dilettánsok veszedelmes felületességével biráigatták módszereit, szedték ízekre meg nem értett
gondolatait, és kritizálták összefüggéseikből kitépett és eltorzított mondásait. Ezek a pletyka-theológusok és egyházi
kávénénik nem kis mértékhen járultak hozzá annak a csomónak összebogozásához, mely nemsokára Prohászka lelkét oly
fáj dalmasan összeszorította.
De a legsúlyosabban számbaveendők mégis azok voltak,
kik Prohászkában egyenest veszedelmes embert láttale Ezen
a ponton találkoztak jóhiszemű fanatikusai minden réginek
és elvi ellenzői minden újnak, kiknek nem fáj a korok és lelkek
vergődése, mert ők már rég a sátánnak adták át ezt a világot,
és nem érzik a kötelezettséget, hogy ennek a kornak és ezeknek
az embereknek is hirdetni kell az üdvösség evangéliumát, és
ami velejár : olyan nyelven, melyet azok megértenek ; emlwrek, kik elmulasztották nehéz, sűríívérű temperamentumukat
teljesen kegyelembe oldani, és most buzgóságra magyarázzák,
mikor bennük szenvedély dolgozik (Kempis Il. könyv 5, 1).
Hozzájuk csatlakoztak aztán akárhányan a beati possidentes
táborából, akiket a prófétának sokszor érdes szava és az
apostolnak törtető buzgalma megzavar részint lelki nyugalmukban, részint pedig abban a biztonságban, mellyel társadalmi és vagyoni helyzetük gyönyöreit élvezik. Aki oly energikusan hirdeti a szociális felelősséget, különösen a vagyoni,
állásbeli és született előkelőség szociális felelősségét, az alsó
osztályok emberi jogait s a kapitalizmus erkölcstelenségeit
mint Prohászka, az természetesen nem mindenütt szívesen
hallott próféta; s nemcsak Ferenc József neheztelt meg a
((Tulpenbischof»-ra. S végül akadtak azok közt, kiknek első
sorban volt okuk hálásnak lenni Prohászka áldozatos restaurációs munkájáért, akik nem jó szemmel nézték egyre növekvő
befolyását, tekintélyét és népszerűségét, melyet ő nem keresett, mely azonhan követte mint napot az árnyéka. Iliszcn
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«invidia etiam sanctos adm;sib, rnondja Szent Ambrus.
Mindezeknek rnalrnára látszott hajtani az a mozgalorn,
mely X. Pius pápaságának derekán az egyházban kezdett
határozott irányt venni, rnelyet integralizmusnak neveztek
el. XIII. Leo pápa nagyvonalú kultúrprogramrnjában a kor
tévedései meg vannak ugyan világosan jelölve és bélyegezve,
azonban a problémák és föladatok többnyire teljes rnéltánylásban részt>sülnek. X. Pius pápa visszatér nagy névelődjének
IX. Pius föladatköréhez és azt tágítja. A pozitív egyházi
rnunka teréül energikusan a belső vallási életnek ápolását
jeluli meg, kifelé pedig a specifikusan katholikus érdekek és
szempontok kompromisszum nHküli érvényesítését, az ellenkező áramlatokat és tévedéseket pedig keményen megbélyegzi. XIII. Leo programmjának ez a szükséges kiegészítése
jQggal egyik főfeladatának ismerte föl annak az iránynak a
leküzdését, mely az egyházba is be akarta csempészni a
modern bölcselő szellern legsúlyosabb tévedéseit, az agnoszticizmust, relativizrnust, pszichológizmust és historizmust.
Ezeket a tévedéseket tételesen elítélte 1907-ben a Lamentabili
dekrétum rnodernizmus néven. Tudva van, hogy ez az elnevezés theológiailag tájékozatlan embereket, többek közt a
fönt jellemzett hivatlan magántheológusokat is arra csábította, hogy ami modernek látszott, arra rnindre ráhúzzák
a modernizmus sablonját és ráolvassák verdiktjét. 1910 körül
aztán részben a rnodernizrnus ellen foganatosított gyakorlati
rendszabályok nem szándékolt folyományaként, részben pszichológiai rnotívumokból rnegszületett az az irány, rnely magát
integrális, vagyis egész, igazi katholicizrnusnak nevezte, mely
meggyanúsított mindent, amit az integrálizmus képviselői nem
tudtak elhelyezni sablonjaikban, mely a pápa\ tekintély rosszul
értelmezett védelmében lefitymált rninden egyéb egyházi tekintélyt. Ez aztán biztatást adott felelőtlen elemeknek is arra,
hogy ítéletet üljenek a legérdemesebb egyházi emberek és
törekvések fölött, ha nem találkoztak tetszésükkeL
Igy állott elő az a történeti helyzet, rnelyben Prohászka
életének következő szaka egy súlyos egyéni JPegpróbáltatással
kezdődött. A világtörténet fordulása, a háború hozta aztán
magával, hogy életének ez az egész szaka megpróbáltatások
jegyéten folyt le.
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v.
1\legpróbáltatások között.

1911-ben júniusban Prohászka ezt írja naplójában: «Keserves hónap l ll-én kézhez vettem egy kis nyomtatványt;
nem tudom, ki küldte ; alighanem a nuncius. Kinyitom, hát
mintha tiszta kék égből a villám csapott volna belém: olvasom, hogy indexre kerültem ... n (23, 215). Tehát váratlanul
érte Prohászkát, miként híveinek már akkor óriás táborát,
hogy az index-kongregáció 1911 június 6-i határozata a tiltott könyvek jegyzékére helyezte három művét : Az intellektualizmus túlhajtásai 1910 (76 lap; 1910 április 10-én fölolvasott akadémiai székfoglaló); Modern katholieizmus
1907 (71 kis oktáv lap; Hitvédelmi füzet a Szent Istv:ín.-Társulat kiadásában); Több békességet (Egyházi Közlöny 1910
karácsonyán megjelent ünnepi cikk ; lásd Acta Apostolieae
Sedis III 278).
Biztos, hogy ő maga ilyen lehetőségre sohasem gondolt.
Mikor mint fiatal püspök 1906-ban Samassa egri érselméi
tisztelgett, ez azt moudta neki: én önt indexre tétetem; s
erre ő önérzettel azt felelte: ezt szeretném én látni ! Hisz
annyira az egyházbau és az egyházból élt l A régi erővel és
ifjú gyöngédséggel égett lelkében az egyháznak az a lobogó
szeretete, melyet á római hét év alatt magába szívott ; biztos
volt theológiájában, melyet Szeut Péter védőszárnyai alatt
tanult, abban az intézetben, melyet fönt és lent az orthodoxia fellegvárának tartottak ; szívének minden dobbanása
az egyháznak szólt, s az egyházból, annak életforrásaiból táplálkozott : hittitkaiból, szentsl.geiből, eucharisztiás áldozatából, áhitatábóL Az is kétségtelen, hogy Prohászka egyházéleti törekvései, amelyeknek írott bizonyságai a Sion-ban és
Esztergomban megjelent dolgozatai (20 21) meglepő összhangban vannak X. Pius egyházéleti programmjávaL
Hogy ebben a kérdésben olyan álláspoutra tudjunk he-
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lyezkedni, mely Prohászkával szemben is az igazságot és köteles méltányosságot, az egyház iránt is a gyermeki kegyeletet
s tiszteletet sértetlenül óvja, mindenekelőtt eszünkbe kell
vennünk, hogy úgy amint a Tridentinum megalkotta a tiltott
könyvek jegyzékének fegyelmét, és amint szá~ados gyakorlat
azt kifejlesztette, indexre kerülhet egy írás. vagy azért, mert
tévedések vannak benne ; vagy azért, mert nem tartalmaz
ugyan kifejezett tévedéseket, de még le nem zárt vitás kérdésekben olyan álláspontot képvisel, melyet az egyház nem
tart veszélytelennek a lelkek üdvének szempontjából, amenynyiben fölös nyugtalanságot és zavart okoz, avagy a helyes
theológiai megoldás megértését késlelteti ; vagy végül az írás
nem tartalmaz sem tévedést, sem vitás kérdésekben kevésbbé
bölcs állásfoglalást, hanem magáb~n véve helyes vagy igaz
dolgokat olyan hangon vagy módon, vagy időben és környezetben mond el, melyek súlyos félreértésekre vagy lelki károkra adnak alkalmat.
Minthogy állandó gyakorlat értelmében az index-kongregáció nem szokta közölni határozatainak okait, nevezetesen a kifogásokat, szabad a szerzőnek és másoknak is, ha csak
nem szólnak komoly okok ellene, adott esetben a kedvezőbb
eshetőséget föltenni, vagyis a fönti második vagy épenséggel
harmadik eshetőséget. Ebben az értelemben a tanító egyház
iránti föltétlen odaadással és engedelmességgel Prohászka
jegyzékbe-vételének közvetlen okát a következőkben kell
keresnünk.
Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy nemcsak a dogmákban, vagyis az előterjesztett hitigazságokban, hanem
mindabban, ami a Vaticanum szerint a tévedhetetlenség
körébe tartozik, és amit a theológusok egyetértése annak vall,
Prohászka fönntartás, elmagyarázás nélkül és hiánytalanul
vallotta a katholikus álláspontot. Összegyűjtött munkáinak
kiadója épen ebből a szempontból tüzetes vizsgálat alá vette
egész hagyatékát, és nem talált egyetlenegy olyan tételt vagy
tanítást, melyre az általában felsorolni szokott tizenegy egyházi cenzura első ötjének bármelyikét rásüthetné. De találkozott nem egy kevésbbé szabatos vagy kevésbbé óvatos fogalmazással, melyeket a theológ~ai járatlanság félreérthetett ;
amint az az említett kiadás jegyzeteiből kitűnile Továbbá
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szállongó hiedelmekkel szemben azt is a leghatározottabban
kell nyomatékozni, hogy Prohászkának nincs semmi néven
nevezendő ezóterikus, vagyis magánkörre szorítkozó és a nyilvánosan képviselt hivatalos theológiával ellenkező magií.nthcológiája, mintha mást vallott volna az ember, és mást a
pap és püspök. LeginUmebb följegyzései pozitív bizonyságot
szolgáltatnak, ami különben már charakterológiailag is bizonyos : Prohászkának minden legtitkosabb gondolata és lélekmozdulása is katholikus ; minden izében katholikus az állítata is. Joggal mondhatta: «<n Ecclesia catholica loquebatur
et ideo catholice intellegebaturn. Szent Ágoston Aranyszájú
szent Jánosról való szava szerint félni nem tudtam, hogy iLt
baj lehet ; dehát lett» (23, 219). ((Én a magam részéről tudom,
hogy az egyházi tant soha sehol nem tagadtamn (23, 245\.
S mégis, ő is hibás volt a fájdalmas eseményben, amint
nagy alázattal megvallja : <<Elismerem, hogy van abban a
füzetben (Az intellektualizmus túlhajtásai) sok egyoldalú
megjegyzés ; több mondat, melyet kár volt oly élesen kifejezni, s kellett is volna félreértések elkerülése végett máskép
fogalmaznin (23, 219). Jóllehet az Officium aktái hozzá nem
férhetők, mégis általános theológiai meggondolás alapján úgy
gondolom, főként három dolog volt, ami kifogás alá esett :
Először és legfőkép valószínűleg Prohászkának olyan kijelentései, melyek a Genezis első fejezeteire, az embernek,
főként a nőnek közvetlen isteni teremtésére, a profán tudomány és a theológia viszonyára vonatkoztak. Efféléket ő már
a Föld és ég-ben hangoztatott, amiért különösen P. Tomcsányi
támadta is (lásd 4,· 75). Röviden és programmszerűen összefoglalta mégegyszer a Modern katholieizmus-ban (43. kk.).
Tudni kell ugyanis, hogy abban az időben vívta az egyház
súlyos harcát ama sarkalatos tanításáért, hogy a szentírás
mindenben az igazságnak abszolut tanítója ; s ebben a harcban dogmatikusok és exegéták egyaránt vérzettek, s még
olyan emberek is, mint Hummelauer S. J. és Lagrange O. P.
majdnem elvéreztek. A tanító egyház központi szervei
aggódó gonddal kísérték ennek a harcnak minden fázisát ;
már XIII. Leo pápa jónak látta külön biblikus bizottságut
szervczni, hogy ezekben a kényes kérdésekben irányítást
adjon. Nyiltan meg kell mondani, hogy Prohászka abban az
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időben

már annyira lázas apostoli tevékenységben volt, hogy
a theológiai helyzetnek ez újabb alakulatát már nem kísérte
tüzetesebb figyelemmel. Az ő nyugodtabb tanulmányozási
lehetőségeinek idejében a szabadabb állásfoglalás theológiailag még kiofgás alá nem esett. A harcok folyamán azonban
egyre világosabban kitűnt, hogy ezek a szabadabb fölfogások, főként az ember eredetét illetőleg nem jól egyeztethetők
össze a szentírás igazmondásáról vallott katholikus dogmatikai alaptanítássaL S Prohászka, aki a szorosan dogmatikai
kérdésekben, még a vajúdókban is, csodálatos biztonsággal
igazodott el, pl. Krisztus emberi tudásának nehéz kérdésében (lásd 15, 293), itt nem ismerte föl világosan a theológiai
álláspont fejlődését és nem gondoskodott eléggé ennek érvényesítf'>éről. Ma már nem lehet teljes biztonsággal fönntartani azt a nézetet, hogy az embernek és külön a nőnek teremtéséről szóló szentírási részeket nem kell szó szerint venni
(lásd 4, 257-258). Hogy ez a titáni szellem is megfizette az
emberi korlátoltság adóját, azon legföljebb az ütközik meg,
aki nem e!:zmélt rá, hogy a legnagyobb ember is ember, és
hogy ezért kellett az Úr Krisztusnak az ő evangéliumát az
egyházra bíznia. Nincs ember, a legzseniálisabbat sem véve
ki, és nincs iskola és szerzet, mely egymagában biztosítani
tudná a katholikus igazság teljes és sérthetetlen fönnmaradását.
A jegyzékbevételnél a kortársak nagyobb jelentőséget
tulajdonítottak annak, amit Prohászka az intellektualizmus
túlhajtásairól mondott. Nincs kizárva, hogy a hivatalos tárgyalásnak is ez állott homlokterében, amennyiben a modernista agnószticizmusnak látszott a malmára hajtani. Ma közel
két évtized távlatából ezt a kérdést már sokkal nyugodtabban ítéljük meg. Prohászka különösen akadémiai székfoglalójában erőteljes k:.fejezésekkel marasztalja el az intellektualizmust és kicsinyléssei szól a fogalmi megismerés értékéről ;
mégis bizonyos, hogy amely tételekkel az egyház a merőben
természeti elmének metafizikai teljesítő képességét hangsúlyozta (Denzinger : Enchiridion definitionum n. 1801 2072
1650), azokat Prohászka mind fönntartás nélkül aláírta volna.
Hiszen Isten létét külön könyvben bizonyítja a bölcselő elméből (1), a halhatatlanság metafizikai bizonyításával még a
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Diadalmas világnézetben is találkozunk, az akarat szabadságát ésszel nemcsak megismerhetőnek ítéli, hanem tüzetesen
magyarázza is (14, 147).
Amit ö erről pozitív értelemben akart mondani, az nem
volt más, mint amit a misztikusok minden kúrban tanítottak, amit Kempis úgy fejez ki : «Mi haszna a Szentháromságról nagyelmésen vitatkoznom, ha azután a Szentháromságnak nem kellekn, és amit a lelkek vezetöi különösen fáradt,
dekadens korokban, minö a mienk is, lépten nyomon kénytelenek tapas ..talni: La raison sans cesse raisonne et jamais
n'a guéri personne. Ezt ismételten is világosan kifejezésre
juttatja : «Kifelé az absztrakciókból ! Érintkezni, élni az egész
vonalon a valóság életét, való cé!t)k felé törni ; a valóságokon,
<<an der Wirklichkeitn, a realitáson, annak jó megfogásán,
kezelésén erősíteni a lelketn (23, 219). <<Ah, szent Communio! ...
Nem érti, aki nem éli. Csak az tudja, aki érzi. Nem is tudja,mit fogalmak matricái! - ha nem éli; ö az, az az élő ő.
Ah, Jesu mi ... Jesu quem diligo, in quo vivon (266). «Valamit kimélyíteni csak az tud, aki megéli, akinek új meg•
tapasztalásai vannak pl. Istenről, lélekről. Nem hogy új tételeket nem találhat föl, azt teheti ; de nem teremt új meglátásokat» (287). S jóval később még határozottabban : <<Csodálatos preokkupációm : a nagy valóságok meglátása és megérzése. Azt szeretném, hogy nagyságukban, újságukban,
imponáló fölségükben omoljanak rám. Ahogy megérzik némelyek a földben a vizet, a szenet, az ércet, azok sugárzati'lt,
úgy érezze meg a lélek a nagy realitásokat : Istent, lelket,
túlvilágotn (24,. 158).
Ami ellen óvást emelt, nem volt más, mint az a r.1a
széltében elterjedt és még pedagógiánkat is vészesen befolyásoló hiedelem, hogy az elméleti ismeret kimeríti a valóságot, és az efféle ismeret elsajátítása már megoldja az élet
nagy kérdéseit. Ostorozta azt, aminek ijesztő pél~áit látta
a szociáldemokrácia ideológiájában és a modern filozófiákban, illetőleg a hitetlenné vált tudomány pöffeszkedésében,
amint azt ő maga is világosan kifejti (23, 217). Tagadhatatlan, hogy a fogalmi megismerésnek - nem ismerő, hanem
élet-értékét alábecsülte; nem gyakorlatban, hisz semmivel
sem tudott és tanított kevesebbet, mint az «intellektualistákn ;
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sőt l ... hanem elméletben ; ismeretelméletének itt egy érzékeny gyöngéje mutatkozik. De nem egy félreértést elkerülhetett volna, ha határozottan hangsúlyozza, - amint 1911
után csaknem minden egyes alkalommal teszi - hogy nem
az értelemnek a metafizikai alapigazságok megismerésére való
képessége ellen harcol ő, hanem a vértelen és önkényes modern
ideológiák ellen; s nyilván jobb lett volna nem az intellektualizmus túlhajtásáról beszélni, hanem ideológizmusról vagy
doktrinérizmusról. Mivel azonban akadémiai székfoglalójában
ezeket a körülbástyázásokat és fönntartásokat elmulasztotta,
fölfogása könnyen agnoszticizmusra és pszichológizmusra volt
magyarázható ; s mivel pozitív tana, melyet ő az absztrakt
doktrinérséggel szembe állít, még akkor nem öltötte azt a
határozott és átdolgozott formát, melyet utolsó Élet-cikkeiben
(lásd 8 19 25), az Élet kenyerében és a kommunizmus utáni
naplókban mutat, az élményszerűségnek, megélésnek egyoldalú hangoztatása azt a gyanút kelthette, hogy a Lamentabili
dekrétumban elítélt pszichológizmusban leledzik. Összes ide
vonatkozó gondolatainak és szempontjainak genetikus föltárása hálás föladat és értékes adalék a bölcselettörténet számára. Itt még csak azt a történeti tényt kell konstatálni, hogy
mikor akadémiai székfoglalóját tartotta, Bergsont még nem
ismerte. Tanításának egyetlen forrása akkor még lelkipásztori
tapasztalata volt, melyre kifejezetten utal is (14, 182,23: 215).
Talán inkább az index-kongregációtól követett pedagógiai irányelvek szerepeitek a <<Több békességeb című kis
cikknek és a Modern katholieizmus ama kitételeinek kifogásolásánál, melyek az izzó temperamentumú apostolnak türelmetlenségével szólnak bizonyos egyházi körök nehézkességéről ; hogy nem akarják megérteni a kor követeléseit, nevezetcsen a szociális problémák vajúdását, hogy bizonyos történeti, de korántsem isteni alakulatokhoz való merev ragaszkodással útját állják az egyház intenzívebb térfoglalásának.
Prohászkát ezeknek a követeléseknek hangoztatásában az
egyház szeretete hevítette, forró, kényes, nagyarányú szeretet, melyről bajosan alkot fogalmat a kispolgári mértékesség.
Az ilyen szeretet igazságtalanná vagy legalább kíméletlenné
tud válni ; és így érthető, ha a harcokon kívül álló, messzenéző, elveket védő egyházi ellenőrzés óvást emel.
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Már nem érthető ily könnyen, hanem későbbi történeti
vizsgálatnak föladata megállapítani, miért esett Prohászka
oly szigorú eljárás alá, mikor XIV. Benedeknek akkor még
teljes érvényben levő előírása szerint az írót, aki buzgó,
egyházias, sőt szentéletű ember hírében állt és püspök volt,
előzetesen figyelmeztetni kellett volna és a veszedelmeseknek
itélt könyveket esetleg. csöndesen visszavonatni. Történeti
kutatásra vár a közvetett indítékok földerítése is. Hisz tudva
van, hogy az index-kongregáció nem magától jár el, hanem
följelentésre. Valószínűnek kell tartani, hogy a Pascendi
enciklika értelmében fölállított esztergomi vigilantia-bizottság
hivatalból is eljárt.
A jegyzékbevétel magában véve egyáltalán nem az a
nagy dolog, arnivé korunk szenzációhajhász fölületes illuzionizmusa fölfújta. Története, melyet Hilgers, Prohászkánakvolt germanikus társa irt meg, sok neves egyházi férfiúról,
bíborosokról is tud, kiknek művei legalább egy időre rajta
voltak ; és ez nem volt akadály arra, hogy az egyház továbbra
is nagy bizalmával, sőt kitüntetésekkel meg ne tisztelje. Az
utóbbi évtizedekben azonban, különösen Fogazzaro Santojának esete óta a folyton szenzációkra leső sajtó és dologtalan fölületes olvasóközönsége rávetik magukat egy-'egy
ilyen esetre ; nem törődnek vele, hogy itt szívek vérzenek
az emberi végességgel velejáró tragikumok ütközőjében; a
nyilvánosság elé rántják, ami az egyháznak és az érdekeltnek
belső ügye ; liberálisok fölöllik a szabddság- és zseni-kultusz
tógáját, és keverik a katholikus közvéleményt, sőt fölveszik
a kísértőnek maszkját, és kellemetlenkednek az érdekeltnek.
A magyar katholikusokra nagy dicséret, hogy rendkívül
tapintatosan viselkedtek. Legtöbbje rajongással, vagy legalább mélységes tisztelettel övezte alakját; még a kevésbbé
érdekeltek is fájdalmasan latolgatták, hogy emberemlékezet
óta épen Prohászka az első magyar író indexen. Mindamellett
egy pillanatig sem estek kisértésbe a szentszék iránt tartozó
katholikus kegyeletnek és engedelmességnek ellenére tenni.
Mintha föléledtek volna régi nemes magyar hagyományok
Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből, amikor még kényesebb helyzetben pillanatra sem tévesztette szem előtt a katholikus magyarság, mivel tartozik Szent Péter utódjának.

355

Ezt a magatartást nagyon megkönnyítette maga a
dekrétummal sujtott püspök, aki habozás nélkül őszintén
alávetette magát; az Acta Apostolieae Sedis (IV 57. l.) 1911
}ún. 13-i kelettel közölte, hogy «laudabiliter se subjecit».
A püspöknek fegyelmezett, alázatos és bölcs magatartása
lassan elnémította azt a sápítozá.st és huhogást is, mely tisztulatlan emberek táborából most előóvakodott. A szenzáció
várakozásait nem elégítette ki, interju-vadászok elől kitért,
a katholikus nyilvánosság elötti enunciációja is abban a
felső l •hséges fináléban csendült ki : «Az ember megteszi a
kötelességét, és aztán elviseli, ami hegyébe jön a kötelességnek». Ilymódon híveinek nem volt nehéz teljesen összhangba
hozni az egyház feje iránti őszinte hódolatot a szellemi vezérük iránti rajongó tisztelettel és szeretettel. Ennek országos
méretű kifejezést adtak 30 éves írói jubileuma alkalmával;
ezt azok a.l irodalmi társaságok rendezték, melyeknek vagy
elnöke, vagy lelke volt ; tették ezt olyan katholikus kegyelettel és tapintattal, hogy az ünneplés minden volt, csak az
nem, aminek egy megkésett álneves irat (Felix Tátrai : Mehr
Klarheit, Graz, 1913) minősíteni akarta: tüntetés a szentszék dekrétuma ellen. Maga X. Pius pápa máskép ítélt.
Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök, Prohászkának az esztergomi időből odaadó híve, ezekben a nehéz időkben is nobilis
jellemességgel mellette állt, és egyengette számára egy római
audiencia· útját. Prohászka 1913 szeptemberében megjelent
a szentatya előtt, kifejezte sajnálkozását és fiúi hódolatát.
A pápa igen kegyesen fogadta ; már előbb sajátkezű ajánlással arcképét küldte meg neki bizalma és jóindulata jeléüL
Persze nem mindenki járt a szentatyának atyai nyomdokain ;
nemcsak a föntemlített álneves író nem ; Samassa egri érsek
külön pásztorlevélben óvta híveit Prohászkának nemcsak tiltott, hanem összes írásaitól ; az épen akkor megüresedett
kalocsai érseki szék betöltése körül megindult hivatlan akciók
és aktorok az ő komolyan szóbajött jelölése ellen bőven és
kíméletlenül kiaknázták az esetet.
Maga Prohászka hű maradt ahhoz az elhatározáshoz,
melyet első fájdalmában tett: (<Én mindenütt csak csitítottam a lelkeket és hivatkoztam más megindexelt exemplárisokra is ; és egyáltalában föltettem magamban, hogy
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épen úgy dolgozom, konferenciázom, lelkigyakorlatozom
ezentúl is» (23, 219). Megtartotta egyetemi-templomi konferenciáit; dicsöséggel képviselte a magyar katholikusokat
1912 nyarán a bécsi eucharisztikus világkongresszuson;
nagy energiával folytatta fehérvári híveinej{ gondozását,
sűrűn járt Budapestre, hol a központi szeminárium kis
vendégszobájában egymásnak adták a kilincset a legkülönfélébb vágású emberek, akiket az ö beszédjei vagy írásai
vagy híre fölébresztett, és kik teljesebb kereszténységet
áhitoztak ; továbbá az élet és a lélek tragikus szövevényeibe
beleakadt emberek, akik csak tőle vártak és többnyire kaptak
szabadulást és életet.
Ebben az időben alakul ki végleg a gyóntaló és lelkiorvos
Prohászka. Fölkeresik az ország minden tájáról, sőt külsö
országokból is hajótöröttek, megroppant lelkek, kikben még
nem aludt ki a krisztusi élet tisztább vágyának utolsó szikrája,
de akik rég lemondtak arról, hogy fölébe kerekedjenek körülményeik vagy önlelkük terhének. ő a legtöbbje számára
újra megnyitotta a kegyelem kapuit. Hánytól lehetett hallani
már akkor : Prohászkából élek ; neki köszünhetem a hitemet.
S evégből akárhánynak elég volt egyszer egyéniségének
közvellen varázskörébe kerülni. Sokan jártak úgy, mint az
az egyetemi orvosnövendék, aki azt mondta : sokszor nem
értem beszédét, de mikor látom é'S hallom, megérzem, hogy
igaza van; és ez nekem elég. Ismertem olyant is, akit a modern
élet és fiatal vére válságba hozott ; hogy ismét helyrezökken,
jen, ahhoz elég volt neki jelen lenni Prohászka egy miséjén.
Hányat óvott meg ·a kétségbeeséstől és annak ma szokásos
végső jelenetétől ~ Hány konok, megrozsdásodott lelket mentett meg a halálos ágyon az örök életnek! A fehérvári papok
tudták, hogy ha makacs beteggel nem boldogulnak, a püspöknek kell szólni ; ő különben is számon tartotta főként
azokat az intellektueleket, akiknek lelkét az utolsó emberöltő
liberalizmusa kiszárította. S alig volt rá eset, hogy akiket ö
megkeresett, szentségek nélkül haltak volna meg.
Mi volt a titka? Mindenekelött az a krisztusi irgalom
és részvét, mely az elvi határozottság megóvása mellett teljes
megértéssel volt a konkrét helyzet és lélek iránt ; határtalan
gyöngédséggel és bensőséggel tudott megérteni, együttsírni,
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és aztán alig sejtett lelki mélységekböl belesuttogta és lehelte
a szenvedökbe a vigasztalást, bíztatást, megtanította öket
könnyes, de megbékült szemmel nézni a multba és bizalommal
nekifeszüini a jövőnek. Ilyenkor, és csakis ilyenkor megmegnyitotta egy pillanatra még a maga lelki szentélyének
féltve őrzött ajtaját is, csakhogy az egyéni közvetlenség melegével is élessze az elgémberedett lelkeket. Szinte lehetetlen
volt nem éledni ennek a krisztusi szamaritánusnak érintésére.
S az volna a kép, mely Prohászkát ábrázolná, úgy amint
köré,ie seregJenek mind, akiknek visszaadta a hitét és reményét, akikben elvetette a kegyelem magvait, akikben meggyujtotta az evangélium világosságát ! És hátha még hozzá
csatlakoznának azok is mind, kik egyéb irgalmasságát
tapasztalták l
Ebben az időben érlelődött meg Prohászka külső tevékenységének egy nagyobb jövőre hivatott intézmény-jellegű
gyümölcse : a Szociális Missziótársulat, melyet az ö sugalmazásával és irányitásával Farkas Edit, Pálffy Geraldinenek a patronázs-munkában első és ödaadó munkatársa
alapított. Farkas Edit épen a nőkkel való szociális együtt·
működésben látta meg, hogy azok a szociális fölada tok, melyek
ma a nőre hárulnak, nevezetesen a patronázs-rp.unka, nők
gazdasági elhelyezkedése, nővédelem, a nőkérdések egész
komplexumának a feminizmussal szemben katholikus értelemben való megoldása, mind hivatásos munkásokat kíván,
és nem lehet dilettáns mellékfoglalkozás. Prohászka elgondolása szerint ezeknek a hivatásos szociális munkásnöknek
az evangéliumi tanácsok védelme alatt, a társadalom bajai
iránti nyilt érzékkel, klauzurától, apácaruhától, stb. nem
feszélyezett szabad mozgással kellett beleállni a szociális
munkába és más egyesületekkel és a papsággal együttműködve
példát adni arra, mikép lehet nőnek a szerzetesi fegyelmet
a lelkében hordani és egy szenvedö világ valamennyi gondját
a munkakörébe felvenni. A Missziótársulat ezen az alapon
kialakult 1912-15 közt, és az első tavasznak plaszticitástól,
termékenységtől duzzadó életerejével kezdte éreztetni áldásait a katholikus restauráció művében. Prohászka az
igéretes ifjú alakulatnak rendelkezésére bocsátotta tollát,
szavát, szívét, tekintélyét ; hozzásegítette az . első anyagi
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eszközökhöz, élete végéig atyai szeretettel és bölcseséggel
gondozta érdekeit és segítette át a minden testületnél elmaradhatlan első válságokon.
Prohászka életének külső keretei ilyenformán nem
mutattak elváltozást az 1911 előtti időkkel szemben. De nem
lehet mégsem azt mondani, hogy ezek az élmények mélyebb
nyomok nélkül mentek el lelke fölött. Hisz minél finomabb
szálakból van szőve a lélek, minél intenzívebb a befelé való
élete, annál élénkebb és mélyebb minden reakciója. Fegyelmes lélek, aminő Prohászka volt, néhány perc alatt ráveszi
az akaratot arra, amit a kötelesség parancsol, miként Loyolai
Szent Ignác is csak negyedórát kért annak az eshetőségnek
lelki földolgozására, hogy szerzetét eltörlik. Azonban az
érzések és még inkább a léleknek az idegekkel érintkező
titokzatos világa fölött az akaratnak, mint Szalézi Szent Ferenc
szellemesen mondja, nincs abszolut, hanem csak alkotmányos
hatalma. Ha az elvi állásfoglalás meg is történt teljes szívből
és fönntartás nélkül, a finomabb és gazdagabb lélekben soká
utánarezeg és hullámzik még az érzések árja, és időbe telik,
míg a pszichofizikum hozzátörik vagy épen hozzásbml az
aszkétikumhoz.
Nem csoda, ha az ehhez szükséges nagy lelki energiafogyasztást megéreZte Prohászkának hatalmas szervezete is.
1911 nyarán panaszkodik először életében álmatlanságróL
Addig rendkívül mély, arnint ő mondja, «erős» álma volt :
amint este letette fejét, elaludt, és öt óra előtt föl nem ébredt.
A most beköszöntő és időnként nagy arányú álmatlanság
heroikus arányokban mutatja az öregedő Prohászkának
aszkétaságát ; · óriási önfegyelem és áldozatosság kellelt
ahhoz, hogy álmatlan éjtszakák után is helyt tudott állni M
készenlétbe tenni azt a szellemi üdeséget és energiát, melyhez
évtizedeken keresztül hozzászoktatta volt önmagát és a
világot. És megtette. ő maga az álmatlanságát egy meghülésre
vitte vissza (23, 221); azonban további alakulása és lefolyása
kétségtelenné teszi, hogy súlyosabb gyomoridegességről volt
szó, melynek gyógyulását nem orvosságok, nem Karlsbad
(23, 290) hozta meg, hanem az a teljes kiegyensúlyozottság,
melyet életének utolsó szaka érlelt meg.
Azonban nem ez az, ami új állomást jelent Prohászka
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életében. Eddigi pályája az ujjongó óriásnak útja volt,
oly fölséges plaszticitással szól a 18. zsoltár ; meg nem
akasztott lendülettel ment előre géniusza, csillaga után,
kifejletről kifejletre, sikerről sikerre. Most először hangzott el
egy szuverén «megálljn, és a futó óriásnak gyökeret vert
a lába. Élete és tevékenysége eddig csendes öböl volt : fölséges, tágas, gazdag, de a vihar tragikumát nem ismerte.
Most megjött a vihar, mely fölkavarta annak az öbölnek
mélységeit és új kincset vetett fölszínre ; megjelent
az ,.lső megpróbáltatás, az a tűz- és vérkeresztség, mely
nélkül Isten országában nincs igazi. nagyság.
Prohászka most először kapott energikus indí_tást, hogy
magára eszméljen - nem a lelkiember rendes lelkiismeretvizsgálásával ; annak ő régen reniekes mcstere volt!- hanem
a viharok cikázó villámainak fényénél le kellett szállnia lelke
öblének addig elfödött mélységeibe és szemébe kellett néznie
annak a külvilágnak, mely elébedobbantotta a «megálljn-t.
Egy új belső orientáció elé volt állítva, nem eddigi elveivel
és apostoli föladataival szemben - hiszen hite, hivatása
soha nem volt neki komoly probléma ; az egyháznak, a hitnek és lelkiéletnek problémáit mélyebben álélte ugyan mint
kortársai, de nem saját lelke-vérén átszűrve, hanem a zseniális
ember beleélésével - , hanem most tulajdon megélése izzó
parázsfényénél meg kellett magától kérdeznie : hogyan
jöhetett, ami jött? Talán nem ]árt mindenestül jó úton,
ha bizlos is volt arról, hogy jót akart?
Igy reá volt utalva, hogy mindenekelőtt vissza nézzen
és végig tekintsen eddigi működésén és pályáján. Most először
jelent meg lelke előtt az emlékezés szelíd, békéltető világában
az esztergomi <<hőskorn, virrasztásaival, imádságaival, áldozataival, az elhelyezkedés küzdelmeivel, a vidék drága
élményeivel (23, 238; v. h. 24, 144); azután a budapesti
meggyökérzés, a konferenciák, nagygyűlések, egyesülelek és
ünnepek; azután az országot végigszántó missziós utak ...
Reflektáló lelke előtt kibontakoztak a katholikus reneszánsz
körvonalai ; alázatos lelkétől távol állott, hogy éldelegjen
ama sokat emlegetett szavakon, melyeket Mihályfi Ákos
mondott harmincéves írói jubileumán : Prohászka a magyar
katholikus restauráció ügyében többet tett, mint egész
kiről

360

szerzetesrendek. De látnia kellett, hogy a katholik\).s élet
megmozdult, hogy ifjabb leviták és öntudatra ébredt világi
emberek munkában állnak, s hogy minden katholikus megmozduláson eltörülhetetlenül rajta volt az ő apajegye ; és
megvigasztalódott; gyermekét, a magyar katholikus talpraállást utóbb is védelmébe vette értelmetlen anyósokkal
szemben (23, 343).
Azután ráelmélt jegyzékbe-vételének közvetlen okára,
mely az ő ítélete szerint az akadémiai székfoglaló volt. Kezdte
számonvenni önmagától, hogy pontosabban mi is az az
intellektualizmus, mely ellen ő síkra szállt. Lépésről-lépésre
körülbástyázta a maga álláspontját theológiai inkorrektség
ellen, és szőtte ki a maga elgondolását, főként az «Élet»-ben,
melynek 1909 óta főmunkat<trsa volt, még pedig szorgalmas
és ambiciós munkatársa. Az Életbe szánt dolgozatait szemmelláth~'' ó gonddal dolgozta ki ; éveken keresztül főként ezekben kell keresni azt, amit az ő filozófiájának lehet mondani.
Lassanként világossá lett előtte, hogy bár hiányos és félreérthető volt nem egyszer a beállítása, ő voltaképen nem akart
mást, mint az Úr Krisztus határozott akarata szerint életbe
váltani az elveket és tanításokat - amit minden kornak
lelki emberei és főként a misztikusok sokszor nálánál merészebb formában és hangon is sürgettek És ezen a ponton is
megtalálta megint önmagát.
Azután körültekintett : szemébe nézett az embereknek.
S talán itt fordult vele legnagyobbat a világ. Naivsággal
határos közvetlensége eltünt, és eleinte bizonyos keserűség
nek adott helyet, amelytől a lelkek komoly munkása amúgy
sem marad megkimélve. Az 1911. és 1912. év tapasztalatai
kemény lecke voltak. <<Tudom, hogy az emberek szeretetére
átlag semmit sem adhatok)) (23, 234) ; s megsóhajtotta az
esztergomi éveket, azt a «meleg, érintetlen eszményiséget,
melynek még nem volt sárguló levele, nem e!virágzott virága))
(23, 236). Az emberek más világításban, más perspektívában
jelentek meg előtte. Ezt a nevezetes fordulatot ő maga jelzi
és jellemzi : «Elfogulatlan, megértő, szívhől jóságos akarok
lenni az emberek iránt, de nem akarom ezzel a biztos ítéletet
elhomályosítani s az egyéni jellemességet gyöngíteni. Ezen
temperamentumon át kell nézni mindig mindent, s ez a lelkület
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az egyedüli interprese minden nyilatkozatomnak másról is,
más egyénekről. kikről itt-ott megelT'lékezem. Lehetne
mindent magunkba fojtani ; igen, s talán ezt is mint finom,
gyöngéd szeretetgyakorlatot végezni; igen, ezt lehetne;
de az élet így elvesztené színeit, s az emberek sémák, nevek,
fogalll1ak, de nem innervált temperam~ntum-keverékek,
sokféleképen köszörült, többé-kevésbbé átlátszó üveg-, azaz
lélek-hasábok ; akkor nem lelkek, erők, ösztönök, érdekek
szövedékei. Pedig ők ilyenek s ilyeneknek kell őket látnunk ;
szívhől kell őket szeretnünk, de jól kell jellemző körvonalaikat észrevennünk s azokról helyes képet alkotnunk. Én
ezelőtt átlag nem alkottam az emberekről magamnak képet ;
tiszteltem s szerettem őket, s ha tetszett vagy nem tetszett
valami, azt előnyükre iparkodtam magyarázni, vagy az
utóbbit semmiesetre sem hátrányukra. De visszatekintve
azután az én vélekedéseimre, sokszor láttam, hogy nincs
igazam, s hogy ha szerettem s tiszteltem is, de az igazság
megismerése, a jellemek meglátása, az illetők helyes értékelése
csak gazdagította volna lelkemet s nem húzott volna le
eoipso a felületes ítélkezés vagy épen a vakmerő ítélet tévútjairan (23, 225).
Hogy megértsük Prohászka lelki világának ezt a jelentős
fejezetét, az emberekhez való személyes vonatkozását, alapvetőnek föl kell ismernünk azt a tényt, hogy természeténél
fogva magának-való volt. Volt diáktársainak csaknem mindnek tisztán emlékezetében maradt, hogy kedvessége ellenére
sem volt barátkozó ; hanem magának való, visszavonult.
A Collegiumban is bizonyos félénkség, járatlanság, érzékenység jellemzi társaihoz való viszonyát. Kegyelemmel teljesen
átitatott lelke őszinte evangéliumi szeretettel és tisztelettel
közeledett mindenkihez, társaságban szíves volt, előzékeny
és alkalmazkodó ; nála figyelmesebb meghallgató, önzetlenebb útitárs nem volt. A maga bajával soha senkit nem
terhelt ; elve volt soha senkit zavarba nem hozni és zavarban
nem hagyni, és zseniális leleményessége ezt az elvet a legkényesebb helyzetben is sokszor remekül diadalra segítette.
Kezére já.rt soha ki nem fogyó humora és joviálissága.
Akiket különösebben becsült, akikkel szívesebben vagy
külső okolmái fogva többet volt együtt, azoknak nagyobb
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közvetlenséggel mutatkozott be, azonban nem szőtte azokat
az intírnebb szálakat, melyekből a szó szoros értelmében vett
barátság szövődik. A maga legbelsejét elzárta, és ide irányuló
ráhatások elől elzárkózott. A szó szoros értelmében vett
barátja sohase volt. Pedig gyöngéd lelke vágyódott utána :
«Ú, ha volna barátom, aki támaszom lenne ln (23, 39). S csakugyan egy kongeniális barát sok szenvedéstől megóvta volna,
minőket különösen embereknek és konkrét helyzeteknek nem
egészen reális megítélése hozott reá, s sok értékét termékenyebb érvényesülésre segítbette volna.
Mi volt ennek a sajátos jelenségnek oka? A fölszínesebb
ok valószínűleg neveltetése volt. A jezsuita nevelésnek egyik
főelve, melyet a Germanicum kemény következetességgel
vitt keresztül, az ú. n. külön-barátság, az amicitia particularis
gyökeres leküzdése. Ennek ugyanis kétségtelen érzéki veszélyei és a tudatos programmszerű életalakítást hátráltató
lehetőségei vezetik a jezsuita pedagógiát, mikor gyakorlati
elvként fölállítja az ismeretes követelményt: Nunquam duo,
raro unus, semper tres l - Mélyebb okát azonban a nagy
lelkeknek egy sajátos végzetében kell látnunk. Az igazi
nagyság ugyanis nem találja, nem találhatja meg azt a hozzá
hasonlót, aki adekvát visszhanggal felelne minden lelki
megrezdülésére ; enélkül pedig nincs igazi barátság : amicitia
pares aut invenit, aut facit. Ez fokozott mértékben áll
olyanokra, kikben mint Prohászkánál épen az érzelmi élet
ritka gazdagsághan és finomságban fejlődött ki. Talán innen
van, hogy Prohászka legbenső lelkivilágát finom és gazdag
lelkű nők általában jobban megértették és tudták gazdagítani
és lenditeni, inint férfiak. Prohászka is, minél jobban megtalálta önmagát, minél magasabbra lendült géniusza, annál
elhagyottabb tájakon járt, annál inkább csak a nagy magányosok útjai maradtak nyitva számára. Ezek az utak közvetlenül az örökkévalóságba torkollanak. Az 1921 óta tett
napló-följegyzések eleget mondanak annak, aki tud olvasni.
Eddigi vonatkozásaiban tehát Prohászka az embereket
általában egy szigorú aszkézissel megnevelt gyermekdedség
fátyoJán keresztül nézte és látta. Csak most kezdtek neki
igazi valóságukban bemutatkozni, és ő ámulattal nézte ezt
az új világot : «<gényem, hogy korrekturát gyakoroljak
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képeimen. Annyi sok nem igaz, általam költött, általam
interpretált vonást látok rajtuk, s most úgy vagyok, hogy
nem birom el ezt a pózt, ezt a csinált, mesterséges alakítást,
ez üres optimizmust. Látom, hogy kulisszafal-világ van fejemben. Tehát csalódtam s kijózanodok? Dehogy csalódtam ;
rendkívül sok jót, barátságot, szívességet élveztem, amit meg
sem érdemeltem ; de az igazságérzet kiált bénnem, s a szemern
megnyílt; hát látok s jó kedvvel látok. Jólesik így körülnéznem s látnom a színpadokat, s észrevenni, hogy az színpad,
s hc,;y ott szereplők vannak, s hogy a színdarabot én csináltam, én komponáltam (ez volt az, amint én képzeltem el a
dolgokat) ; most pedig egyszerre észreveszem a csinálmányt,
s látom a színész mögött az embert, az én alakításom mögött
őt és őket és a történést. Néha mintha felhőkből esném le,
mikor rövidlátásomat a realitás tiszta meglátása váltja fel,
s kezdem észrevenni azt a sok mást és mindenfélét, amit
akkor nem láttam" (23, 352-3).
Ezzel közelebb jutott Prohászka az emberek valószerű
megítéléséhez; mondjuk, konkrétebb emberismeretre tett
szert. Finom lelke, szokatlanul fejlett esztétikai érzéke itt
már régtől fogva sok finomságat láttatott vagy éreztetett meg
vele ; s ami soha cserben nerri hagyta : pontosan és biztosan
ítélte meg az embereknek a kegyelemhez, illetve az Isten
országához való viszonyát. Régebbi éles kritikáit, naplóiban
is, az Esztergom hasábjain is, ebből a szempontból kelt elbírálni. Hasonlíthatók Dantének a Divina Commediába beledolgozott ítéleteihez. A konkrét jellemeket is általában igen
jól és nagy finomsággal ítélte meg - ha már bizonyos távlatba kerültek. De akikkel szemtül-szemben volt, azokat
mélységes ember-tisztelete, papi lelke, együttműködésre kész
optimizmusa igen sokszor olyan színben látta, amilyenben
ők föltüntették magukat ; ez nem egy balfogásnak volt oka
intézkedéseiben és szereplésében, és nem egyszer súlyos
szenvedést hozott rá. Más lapra tartozik, hogy akárhányszor
nem rázta Ie a magáról elég energikusan az élősdieket és
más férgeket, melyeket meglepő biztonsággal ilyeneknek
ismert föl ; a nagy szentek nyomában járt ; inkább tűrt
száz élősdit, semhogy egy igazi életcsírát eltaposson.
Minél világosabban látta meg így Prohászka a megélés
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közvetlenségével és erejével a világ hívságát, annál nagyobb
készséggel vonult el saját énjének világába. Megismerte a
közvetlen megélés megrázó biztonságá'\al a látszatok világát,
és most elemi erővel föltört lelke mélységeiből a vágy :
szembekerülni a meztelen valósággal, leszállni az anyák
országába, minden valóság és élet titkos forrásához. S amilyen
elszántsággal látott neki Rómában és Esztergomban kitörülhetetlenül beleégetni lelkébe az aszkétikus eszményt és
elvet, oly heroizmussal készült most megtenni a nagyok
beérkezésének utolsó, legnehezebb lépését : leválasztani
lelkéről minden kérgességet, az évek minden üledéké t,- és
ezt az anyaszűzmeztelen lelket fönntartás nélkül mindenestűl
belevetni minden élet ősforgatába. 1913 aug. 30-án írja:
«Ah, ha egy igazi darabra akadnék magamban magamból ;
arra, ami én vagyok s voltam s volnék ! Ah, ha úgy sikerülne
levetkőznöm a sok ruhát, burkot; ha sikerülne kibújnom
a burokból, a gubóbó!, mit rám szőttek fonalak l Ha a lelkem
mezítelen valóját látnám, valódi, szűzies meztelenségében,
megpillanthatnám magamat, azt az ismeretlent b (23, 249).
És 1914 január 28-án: «Nem mondhatom, hogy mi minden
feszeng s feszül bennem, s hogy mily életigények jelentkeznek
öntudatomban. Néha úgy szeretnék új életmódot stilizálni
magamnak)) (23, 258). S mi ez az új <<életstíln? Megmondja
1914 ápr. 8-án, az arcképét készíteni akaró zaklatókkal
szemben : <<Nekem azonban nagyon kínos s valóságos szenvedés, hogy a világban megörökítsenek. Az nekem nem dukál.
Az Ür Jézus leplezze le az égben rajtam az ő vonásait; a
Szentlélek az én művészem. Ah, Uram, én szegény bűnös,
alázattal imádlak s kérlek, törüld le lelkem foltjait, mosd le
rólam a hulla-vért, a hulla-szagot l Tisztíts meg . . . te, te
alakíts, s ne márványból, hanem lelkiségből, dicsőséged tükrözéséből l Én csak Te akarok lenni, Te, ki vagy tőkém,
forrásom, napsugaram, pálmám, Üdvözítőm, kinek vérét
iszom, kinek áldozata, annak tüze, ritmusa bennem vibrál.
Én örök Alkotóm ln (23, 262).
Prohászka tehát eljutott teljesedése kapujához ; egészen közel volt hozzá, hogy életének már ebben a szakában
elérjen oda, hol192,1 óta találjuk- mikor egyszerre új és egészen más jellegű megpróbáltatás szakadt reá ; nemcsak őreá,
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hanem a nemzetre és az egész nyugati emberségre. Kitört
a világháború. Ennek a világkatasztrófának érzékeny lelkére megrendítő hatása volt. Divinatórius szelleme mindjárt
kezdetben ijesztő világossággal meglátta a kultúrák, a keresztény értékek hegyomlása it, látta az elpogányosodásnak pusztító, szennyes árját végighömpölyögni azokon a területeken,
melyeken ő vérével és verejtékével plántálta és öntözte az
evangélium ültetvényeit. Szerető, ölelő, együttrezgő lelke
megszenvedte jobban mint az érdekeltek, szinte a Fájdalmas
Anya compassiójával a sok egészséges fiatal élet pusztulását,
az otthonmaradtak tragédiáit. Hatalmas elméje ágaskodott
és szinte kifordult azon a meglátáson, hogy annyi szenvedés
és pusztulás nem más, mint a kapitalizmus hideg démoni
sakkhúzása és a diplomácia tehetetleu kapkodása. Teljes
súlyával reáborult a háborúban fölvonuló irracionále iszonyata.
Ez a nyomás azonban őt nem bénította meg. Érzékeny
szenzóriuma mindenkinél intenzívebben szenvedte meg a
háború minden borzalmát ; de titáni akaralereje és felsőbb
séges szelleme megbirkózott vele; azzal is, ami irracionále,
azzal is, ami pusztító volt benne.
Élő hitének és tisztult Isten-eszméjének nem volt nehéz
a háborút mint katasztrófát beleállítani Isten egyetemes
világtervébe, és a világfejlődés drámájában neki azt a szerepet tulajdonítani, melyben korábbi tanulmányai tanították
meglátni a nagy geológiai katasztrófákat. Aki oly következetesen és energikusan megszokott mindent sub specie
aeterni tekinteni mint Prohászka, annak nem volt nehéz
meglátni, hogy a világháború egyben nagy világítélet a modern európai kultúra nagy aposztáziája fölött, és nevezetesen
a magyar tragédia történelmi büntetés az alapvető magyar
bűnökért : a kereszténységgel szemben való nembánomságért
és a káromkodásért.
Élő hitből táplálkozó optimizmusa az első megrendülés
után a világháború kháoszából egy értékesebb jövő kozmoszának körvonalait sejtette ki, és papi szeretetének tüze nem
engedte tétlenül belemeredni a nyomorúság és szenvedés
árjába, mely körülözönlötte. Rendkívül gazdag és sok irányú
i"rodalmi, előadói és szónoki tevékenységben, kimerílhetetlen
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eszme- és hangulatgazdagsággal kezdte sugározni a maga
tisztult, minden. irreális háborús és nacionalista enthuziazmustól ment keresztény meglátásait, és lett a félelemtől
dermedező kortársak számára a nagy jelnek, a világháborúnak vátesszerű értelmezője. Nem sajnált fáradságot, hogy
egyeseknek és közösségeknek levélben és személyes érintkezésben vigasztalója és segítője legyen. Mint a világosságnak, a biztatásnak és a jövő reményének angyala járt végig
a porba lesujtott lelkek seregein, s ezek lassan megtanulták
a háborút az ő lelkén keresztül nézni és viselni.
Mikor 1915-ben fölhívás jelent meg, mely az ő nevére
hadiárvaházat akart létesíteni és adakozásra felszólította az
országot, rövid idő alatt 300.000 K-nál többet gyűjtött
össze az iránta való kegyelet, és azóta olt áll az ő Pilishegyének tövében, az ő egyházmegyéjének területén, a Szociális Missziótársulat vezetése alatt az Ottokár-hadiárvaház.
Dehát hány elárvult léleknek lett ő igazában menedékháza
és árvagyámja l?
Amint a háborús évek gyűltek s az elnyujtott szenvedés
~s erőszak megérlelte természetszerű gyümölcsét, az erkölcsi
elvadulást, melyet ő minden háborús illuzionizmustól ment
lélekkel mindjárt kezdetben jelzett, fáradhatatlan útmutatással és példával nem szünt meg enyhíteni a terjedő nyomort ;
egészséges gyakorlati érzékének még arra is volt gondja,
hogy a sebesült katonák ne hagyják el a harctéren puskájukat;
az is 75 K, egy családnak hwi élelme és sok szegény ember
adója.
Kifinomult és érett szociális érzéke világosan megmondotta neki, hogy azt az óriási népmozgalmat és gazdasági
földuzzasztást, mit a háború hozott, katasztrofális zökkenők
nélkül csak úgy lesz majd lehetséges visszaterelni rendes
medrébe, hogy komoly keresztényszociális igazságot szaigáltalunk azoknak, kik vérüket és életüket áldozták ; módot
kell adni a harcolóknak, a népnek, hogy közvetlenül megtapasztalja : volt miért harcolnia, volt miért kockáztatnia
életét és vérét. Igy érlelődött meg benne a földbirtokreform
gondolata, melyben a magyar földnek és népének őserős
keresztény szeretete, a társadalmi felelősségeknek és kötelezettségeknek vonakodás nélküli vállalása és a legmélyebb
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keresztény emberbecsülés volt sugalmazója. Sokan megtapsolták, sokan megbámulták bátor kezdeményezését a
Gazdaszövetség közgyűlésén 1916 ápr. 13-án (22, 164).
Ö~önével kapta az elismerő, hálálkodó, érdeklődő, biztató és
tanácsadó leveleket, idegen országokból is, a tengerentúlról
is. Csak a közvetlenül érdekeltek vonogatták a vállukat;
ők nem értették meg az idők követelését ; a gyakorlati reálpolitika ürügye megölője lett az eszmének. Prohászkát
magát nem törte most sem a vátesek Kassandra-sorsa ;
egé~.lséges optimizmusában meg nem tántorodott, el nem
kedvetlenedett, hanem tovább érvelt, tanított, lelkesített
és - tett. Ntm törődve gyakorlati nehézségekkel, a maga
birtokán, Ősiben, utóbb Tésen megkezdte az örökbérletek
megalakítását.
Ugyancsak a háború vége felé felsőbbrendű szenzóriuma
és folyton a mélységeket kutató szeme egy más készülő veszedelmet is biztosan jelzett, és haladéktalanul készítette orvosságát: a zsidó veszedelmet. Ezért aztán utóbb sokan Prohászka antiszemita fordulásáról beszéltek. Helytelenül. Prohászkának a zsidó kérdésben az álláspontja mindig kifogástalanul és nagylelkűen a keresztény ethika álláspontja volt.
A zsidó mentalitásnak keresztény-ellenes vonásait világosan
meglátta és megláttatta, keményen megbélyegezte azt a
kegyetlen népnyúzó és népbolondító munkát, mellyel kis
zsidó kapitalisták tönkretették a népet és a nagyok az egész
nemzdet; észrevette, hogy mit jelent a keresztény magyar
nemzeti jövő szempontjából a liberalizmus védőszárnyai alatt
a zsidó szellemnek uralomra jutása. Erre neki nem kellett a
háború ; már a 90-es években mindezt tisztán látta és bátran
hirdette (21 ; 22, 1). De ha az iránnyal szemben kérlelhetetlen volt is, a személyekkel szemben a legteljesebb keresztény
megértést és türelmet tanusította. Állítólagos antiszemitizmusa delelőjén kimondhatta az egész ország színe előtt :
«Én nem vagyok antiszemita. Elmondhatom, hogy jó barátaim közt sok zsidó van. Fehérvárott zsidó doktorokat tisztelek. Egyike legjobb lelkifiaimnak és barátairrnak egy kikeresztelkedett zsidó. Minden derék zsidót szívből tisztelek
és szeretek. De vigyáznunk kell nekünk, nehogy az antiszemitizmus vádjától félve, behúnyjuk szemünket nemzeti vesze368

delmek előb (13, 316 ; főrendiházi beszéd HH8 nyarán).
S ebben élete végéig hú maradt önmagához, amit egy fönnmaradt töredékes kézirata (22, 339) az 1920-as időkből
kézzelfoghatóan mutatja.
Az ő ú. n. antiszemitizmusának ez a genezise : Amint a
háború elhúzódásával kezdtek magukra eszmélni azok,
kikre leginkább ránehezedett a vér és vagyon adója, gyűltek,
mint a tűzhányó kitörése a föld alatt, a vészes leszámolniakarás szenvedélyei azokkal szemben, kik a háború terheiből
aránylag nagy számmal kivonták magukat, sőt még hasznot
is húztak belőle. Prohászkát szíven találta népének kínja ;
fölismerte a veszedelmet, és abban fáradt, hogy a baj komoly
orvoslást kapjon és végzetes társadalmi konvulziókban ki
ne robbanjon. Meghúzta a vészharangot és joggal várt támogatást a zsidóság belátó elemeitől is. Az ő tette nem zsidóellenes akciónak i:J.dult, hanem a tulajdon véreinek védelme
és segítése akart lenni ; de immanenes logikával általános
magyar problémába torkollott, amint könnyű meggyőződni
az idevonatkozó dokumentumokból (22, 184 kk.).
Mind a gazdasági, mind a zsidó kérdéssel összeszövődött
a magyar munkások ügye. Ezeket jobbára zsidó vezéreiknek évtizedes szacialista agitációja régóta szembeállította a
keresztény magyarság zömének érzelmeivel és törekvéseivel,
s a háború elhúzódásával az első ijedtségből fölocsúdott
agitáció társadalom-bomlasztó hatása új végzetességgel kezdett jelentkezni. A munkáskérdés, már a 25 éves Prohászkának gondja és világosan meglátott problémája, nem szűnt
meg a nemzet apostolának központi kérdése maradni ; és
miként Szent Ágoston nem szűnt meg élete végéig viaskodni
ifjúkora bálványával, a manicheizmussal és még öregkorában is folyton új meg új oldalról iparkodott igazolni vele
szemben az evangélium felsőbbségét, ugyanúgy Prohászka
is fáradhatatlan volt, mikor meg kellett mutatni, hogy a
marxizmus a közjó ellensége, s csillogó ígéreteivel és programmjaival szemben a keresztényszocializmus a munkásságnak egyetlen igaz barátja. A háború második felében az
Életben egymás után jelentek meg fényes dolgozatai, melyeket aztán 60 éves jubileumának ünnepi asztalán Kultúra és
terror címmel tett le a hálás szerkesztőség.
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Mikor Prohászka mégegyszer csomóba kötve a nemzet
elé tárta a munkásokkal szemben tartozó szociális kötelességeket és a szociáldemokrácia igazi arculatát : az eszményi értékeket kalapáccsal és ököllel letaglózó terrort, másfelől pedig
energikusan fölhívta a magyarságat a zsidó kérdésnek becsületes keresztény hungarizmus alakjában való megoldásra szinte divinatórius világoslátással mutatott rá arra a két
tényezőre, melyektől csakhamar oly nagy gyász és szégyen
szakadt a hazára. Ezt azonban a kortársak nem sejtették,
és maga Prohászka természetesen nem az elővételező történetírónak szá;az formulázásával mondotta ki. Pedig a
hivatalos harctéri jelentésekben rosszúl leplezett óriási hadikudarcok, bizonytalan hírek menetszázadok engedetlenségéről és frontcsapatok kikezdettségéről, a teljes gazdasági
kimerültség és pszicho-ethikai fásultság, a magyar politikai
életben a tehetetlen Wekerle Sándor lemondásával beállott
bénultság, majd kapkodás, megkésett és meddő titkos tanácskozások (melyekbe Prohászkát is iparkodtak belevonni) mindez eléggé jelezte a háborúnak közeledő végét, és ama
reményeknek is végét, melyekkel a háborús enthuziaszták
belekezdtek. S a fásultság és dermedtség tikkadt atmoszférájába bizonytalan félelemmel nyilallott bele a baljóslatú
kérdés: Mi lesz azután? és a levegőben lógott végzetként a
felelet : a háborúnak vége lesz, és a régi magyar világnak is
gyökeresen vége lesz.
Prohászka érzékeny időjelzője már régen megmozdult.
Már 1916 jan. l-én azt írja: «Nem védekezem a rémséges
gondolat ellen s rám nehezedő borzalmas érzéstől, hogy a
magyar nem győzhet. Ez a káromkodó nép okvetlenül megadja az árát, akármit csinálunkn (23, 297). Csakhogy az ő
hívő lelke megszokta az eseményeket az örökkévalóság szemszögéből tekinteni ; lelki békéje és alkotó optimizmusa percre
sem rokkant meg. S az a lelkes sereg, mely 1918 okt. 10-én
a nemzet minden rétegéből az Ottokár-árvaházba gyűlt
ünnepelni atyját, püspökét, vezérét és csillagát, gondtalanul
átengedte magát a makulátlan nagyság ünneplésén költ
amúgy is oly ritka örömének, és az erője és géniusza teljében
ragyogó jubilánsnak színe előtt, nem tudom, hányan sejtették, hogy annak az. ünneplésnek aranyos fényébe már bele-
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szövődnek a nemzet-égés vörös tűzsugarai. Legalább e sorok
írója nem gondolta, hogy három hétre rá, ugyanott egy teljes
csendben megkezdett lelkigyakorlat elején meghozzák a
vészbirt: Pesten kiütött a farradalom. És aznap este Prohászka a forradalmi lázban égő Budapestről mélyen megrendült lélekkel, kelletlenül engedve jóakarói unszolásának,
álruhában tért fehérvári palotájába.
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VI.
Homo!< és épités.

Prohászkát a nagy fölfordulás igen jó szellemi kondícióban érte: a háborúval rászakadt nagy problémát lelkileg és
kifelé megoldotta, a 1911-es eseményeket teljesen földolgozta
kegyelmi életének felsőbhséges erejében, apostoli lelke duzzadt a tettvágytól és bízástól ; hisz épen a háború kézzelfoghatóan megmutatta, hogy csakis az. ősi kereszténység talaján
épülhet föl tartós kultúra s nemzeti _és ernheriségi jólét. A háború viharja széthányta a százados kultúrhazugságok, a fölvilágosodás, liberalizmus, humanizmus bozótját, és láthatóvá
lett a világot tartó ősgránit-bordázat : a meg nem alkuvó
katholikus kereszténység és a meg nem alkuvó férfijellem.
Prohászkával szewben az 1910-es évek idétlen kritikája elhallgatott, imponáló háborús apostolkodásában a tisztelet
új tápot nyert, és zavaró mellékhang nélkül, egyetemesen
nyilvánult meg jubileumán ; s a hatvánéves Prohászkán
semmi 3em mutatott öregedésre ; a meg nem szűnt időszaki
álmatlansághoz a szervezet és a psziché lassan hozzátörődött.
Érthető tehát, ha Prohászkát a forradalom, a Károlyiuralom és a háború szomorú likvidálása hírül sem sujtotta le
annyira, mint a háború. Sőt résztvevő szíve megkönnyebbült,
hogy az ember-mészárlás véget ért; buzgósága és segíteni
kész lelke, mely fölkészült a leszerelésnek erre az idejére,
habozás nélkül nekiállt eltakarítani a romokat s újraépíteni
és szántani-vetni.
Azt is szívesen látta, hogy a nemzet kiszabadult a monarchia kötelékéből; és a Habsburg-dinasztia távozását romantikus elégiásság nélkül, sőt a búsmagyarnak reménykedésével nézte. Nem volna mélyebb érdek és tanulság nélkül nyomról-nyomra kísérni, amit Prohászka magyar érzése fejlődésé
nek lehet mondani. A valóságnak mindenesetre igazságtalan
eltorzítása volna, ha valaki a kétségtelenül megállapítható
fejlődés kiinduló fázisát egyszerűen kozmopolitizmusnak,
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vagy akárcsak nemzetietlen, a haza sorsa és föladatai iránt
érzéketlen, bizonytalan képű «nemzetfölöttiségnek» minősi
tené. Bizonyos, hogy a Rómából hazakerült Prohászka a
katholicizmusnak világölelő távlataiba állította a nemzetet
és hazát is, Isten országának szempontjából ítélt a nemzeti
megnyilvánulásokról, és nem tudott egy gyékényen árulni a
liberalizmus hazafi-vallásávaL És mivel itthon a hivatalos
nemzetet ez a kereszténytelen, ethikai szolídság nélküli irány
képviselte, mely hadat üzent mindennek. ami szent volt a
nemzet katholikus multjában és jelenében, természetes, hogy
ezt a hazát nem nagy lelkesedéssel ölelbette keblére. De hát
nem lehet nemzetietlenségnek vagy akárcsak jellegtelen nemzetfölöttiségnek bélyegezni azt a következetesen keresztény
álláspontot, mely első helyre azt teszi, ami odavaló : Istent
és az ő országát, és utána bízvást reméli, hogy a többi, ember
és haza, szintén nem szenved majd rövidséget; kivált mikor
az igazi nemzetmentő és fönntartó áldozatos és szolíd munkát a liberálisoknál sokkal intenzívebben és megbizhatóbban
vállalja és viszi.
Prohászka az igazi hazát, főként annak alaprétegét, a
népet kezdettől fogva őszintén és tettekkel szerette ; ennek
már római növendék korában megható bizonyságát adta
(l. 23, 17). Szociális tevékenysége a népmentés csillaga alatt
indul, a nép igaza mellett minden alkalommal rettenthetetlenül síkraszáll ; az Esztergom cikkei a magyar népnek olyan
gyöngéd szeretetét lehelik, mely Petőfiével állítható egy
sorha. S hazafiságának mindig ez a gyakorlati, komoly keresztény népszeretet maradt a vezérhangja, akár ·a főrendiház
szónokát nézzük; akár az inkognitóban a nép között járó-kelő
püspököt, aki mindenkinek előre köszön, az ütött-kopott
uhornyai tótokkal is szívesen beszédbe elegyedik azzal a
megokolással : a népnek és a nemzetiségeknek a hivatalos
haza, a hatóságok részéről legtöbbször zaklatás és ku.ta elutasitás a sorsa ; nekünk kell magunkon keresztül megszerettetni velük a hazát.
Hogy kíméletlenül ostorozta a magyar hibákat, hogy az
apostolnak és Krisztus tüzes jegyesének lelkével fájlalta a
legcsúnyább magyar hibát, a káromkodást, hogy sok gondot
okozott neki a népnek szellemi tunyasága és csekély természet373

fölötti fogékonysága, nem ellene szól, hanem ellenkezőleg :
ami egy Széch_enyi igazi, töröl fakadt hazafiságának perdöntő
bizonysága, azt egy Prohászkánál sem lehet máskép elbirálni.
Kiáltó igazságtalanság volna megkérdőjelezni annak a
Prohászkának a hazafiságát, aki a 90-es években a magyar
nép ügyének úgyszólván egyetlen félelem és gáncs nélküli
lovagja volt, aki a századvégi Gondolatoka·t és a Szent István
országa cikkeit írta (25). Csak egyben van igaza a kritikának. Amint Prohászkának a tevékenysége az országba tágult
bele, amint Fehérvárnak a legszentebb magyar mult emlékeitől átitatott talajába gyökerezett a lelke, ott, Szent István
és Szent Imre sírjának, Szent István Boldogasszony-székesegyházának árnyékában, magyarság-szeretetc és becsülése is
egyre töbh színt és vért kapott. Miként éJettapasztalatának
gyarapodtával más területeken is egyre több méltányosságot
és megértést tanult és a fiatalkori kombattáns az atyai segítőnek engedte át helyét : a magyart is megtanulta atyailag
szeretni bajaival és hibáival együtt, és minél jobban ráeszmélt, hogy vértanú nemzet vagyunk, annál inkább érlelődött
meg hivatása : fölvenni és tovább szőni azokat a szálakat,
melyeket régi magyar katholikus áhitat dolgozott belé székvárosának talajába és környékébe, a Pilis !:.zent hegyébe és
a Duna-Tisza tájaiba. Ebben az ideben eszmélt rá, hogy az
Ausztriával való együttesség, a dinasztiának Ausztria-kedvelése és magyar-elhanyagolása a magyar elmaradottságnak
egyik döntő oka. Szívébe nyilallott, hogy az áhitatos magyar
multból a jelenbe hídat alkotni hiv::!tott fehérvári Boldogasszony-székesegyházat, melyet lehetett volna még a XVIII.
század közepén is restaurálni : egyszerűen lebontotta, amint
ő gondolta, a rideg osztrák katonai bizalmatlankodás. Melléktekintetet nem ismerő apostoli parréziája nem egyszer nagyon
is plasztikusan kimondatta vele, amit igazságnak fölismert ;
ezért is nem volt kegyben Ferenc József előtt, és föltünően
későn, 1917-ben kapta meg IV. Károlytól a püspöknek szinte
kijáró valóságos belső titkos tanácsosságot.
Nem lehet ezek után megütközni azon, hogy a nemzet
függetlenedésének nem kevésbbé örült, mint a háború befejezésének, és ha nem a közelmultat siratni, hanem a magyar
jövőt építeni nőtt óriás kedve.
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Ugyancsak nem siratta meg azokat a rendi kiváltságokat, melyeket az új irány radikális demokratizmusa elsőpörni
készült. Az evangélium szellemétől teljesen átjárt lelkének
egész őszinteségével és következetességével demokratikusan
érzett és cselekedett kora ifjúságától kezdve, s ha most az új
irány e szellem érvényesülésének főakadályait erővel is elhárítani látszott, csak örülni tudott a demokrácia meggyökerezésének és égő buzgósággal munkatársa kívánt lenni.
De n~m áltatta magát. Aki csak az imént tette le azt a
tollat, mely a Kultúra és terror-t írta, tisztában volt vele,
milyen demokráciát lehetett várni a marxisták körébő!.
Annál égőbb volt a vágya a keresztény demokráciának útját
egyengetni. Egyelőre iparkodott fölhasználni azt a hitelt,
melyet régi és sokszor bátran vallott demokratizmusa még a
Károlyi-uralom emberei előtt is szerzett neki, s cikkekben,
pásztorlevelekben, előadásokban és magánlevelekben erő
teljesen és nyomatékosan kifejtette, hogy komoly keresztény
szellem nélkül mennyire nem remélhet áldásos és tartós sikert
a «forradalom». Fölhasználta azt a tekir..télyt, mellyel a változott helyzetben egyszerre a püspöki kar élére került, és
megbízva az egyház-vagyoni tárgyalásokkal, örökbérlet-rendszerének szellemében haladéktalanul megtrtte a kezdő lépéseket. Az új kormányzat az egyház és állam szétválasztásának
álláspontján állt. Ű annyira megszenvedte a liberális állami
gyámkodásnak átkait és szégyenét (lásd pl. 20, 28), fiatal
kora óta annyiszor tört lándzsát az autonómia mellett, hogy
teljes meggyőződéssel megragadta a kínálkozó alkalmat:
energikusan fölhívta hitfeleit, hogy álljanak a maguk lábára,
bízzanak a katholikum belső erejében, szervezzenek autonóm
hitközségeket és haladéktalanul készítsék elő az országos
autonómiát.
Becsületes lelke és a konkrét problémákat is sz1vosan
megdolgozó szelleme itt is hamar meglátta a nehézségeket.
Hogy Prohászka mennyire hű maradt önmagához egész életén keresztül, annak csattanós bizonysága, hogy most, húszéves országos tevékenység után a nem gya!wrló katholikusokat ki akarná rekeszteni az autonóm szervezetekből. De
persze azt is látta, hogy a hitélet mai színvonalán ez csaknem keresztülvihetetlen, és így az őskeresztény apostolság
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és a modern szervezés ütközésének minden kínját átszenvedte.
De nem volt sok ideje· efféléken tépelődni. Amire nézve
az első perctől kezdve nem áltatta magát, hamar bekövetkezett: a vörös terror egyre jobban előtérbe nyomult, és egyre
jobban hanyatlott, aminek Prohászka 1918 n_ovember elején
még örülhetett : a háborús sebek gyógyítása, a demokratikus
nemzeti szellem érvényesülése, az egyház fölszabadulása.
Hatalmaskodás, jogfosztás, szabadságtiprás, mohó és szemérmetlen önzés lett úrrá a megcsonkult országban. Ű most
már csak azért dolgozik, ir, agitál, hogy az egyre pipagyábbaknak bizonyuló katholikusok ne hagyják iskoláikat, a vallásoktatást, az egyházközségek szabad szervezését és a demokratikus politikai alapjognak, a szabad választásnak gyakorlását.
De már erre sem igen volt ideje. A magyar végzet gyorsan teljesedett. 1918 okt. 31-ct követte 1919 márc. 21. A kommunizmust Prohászka érzékeny lelke hatványozottan megszenvedte. De nem azt, ami a polgÍírságnak elsősorban fájt,
hogy szokott életkeretei szétmállottak, és hogy egyéni szenvedések, zaklatások, sőt kinzás és halál leselkedett a háttérben. Mikor jóakarói menekülésre biztatták azzal a megokolással, hogy a terroristák bármikor a falhoz állíthatják, megrebbenés nélkül, a legtermészetesebb dolog hangján felelte:
kész vagyok. Mikor kezdték zaklatni palotájában, hogy
((ezután meg kell elégednie két szobával», nyomban megkapták a feleletet : nekem egy is elég. A várost, híveit otthagyni
eszeágában sem volt; lovagias, hű lelke mindenestül tiltakozott minden ilyen inszinuáció ellen ; palotájából is csak
azért költözött Streitt kanonok házába, mert egyre foiwzódó
undorral telt el a házába telepedett vörösök garázdasága
ellen, amint azt utólérhetetlen realitással örök emlékezetül
leírta püspöki kinevező okmányának védő hártyalapjaira
(23, 306). Szinte hihetetlen személyes igénytelensége a testi
nélkülözéseket föl sem vette. Ugyancsak könnyedén vette a
kapitalizmusnak azt a radikális összeomlását, mely a kommunizmussal vele járt volna, hiszen kezdet óta teljes meggyőződéssel harcolt ellene. Százados mértékeléshcz szokott
szelleme a jövőre szegezte tekintetét, a fejlődés világánál
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nézte a jelent, s a történésekben Isten útjait nyomozta ; á
kommunizmus. homlokán meglátta ugyan ·a kain-bélyeget,
de tudta, hogy Isten már nem egyszer használt föl ilyen
«mocskos fickókatn, hogy ítéletet tartson korhadt kultúrák
fölött, és hogy helyet csináljon a fejlődés új fokának.
Erre a világtörténeti magaslatra állott Prohászka most
is, és miként a 90-es években a liberális füleket sértő bátorsággal és felsőbhséges tudománnyal bebizonyította, hogy a
pénz nem produktív, és hogy a modern kapitalizmus hamisság és átok, ugyanígy most a vacogó polgárságnak fülébe
kiáltotta, hogy az evangélium és diadala nincs hozzákötve
azokhoz a merőben emberi és történeti formákhoz és alakulatokhoz, melyekbe belecsontosodtunk, s legkevésbbé a kapitalizmushoz, mellyel voltaképen szeges ellentétben áll.
Égette lelkét a szégyen a nemzet megaláztatásáért, mérhetetlen fájdalmat szerzett lovagias lelkének az intelligencia
átlagos gyávasága és megalkuvása, s megrendülve állapította
meg, hogy néhány hét alatt összeomlott minden, amit ő
közel négy évtized óta szíve vérével táplált és erősített.
A külső tehetetlenség, melyre a körülmények kényszerítették, módot és időt engedett neki olvasni, elmélkedni jelenről
és jövőről, és a magábanézésnek és önelemzésnek azt a munkáját, melyet a háború abbahagyatott vele, ismét fölvette.
De hangulatát akármi másnak lehetett volna minősíteni, mint
a hívságos világ utálatával eszményibb régiókba menekülő
rezignációnak. Ellenkezőleg, bámulatos tettvágy feszítette
keblét ; «legnagyobb kínom így vesztegeini és nézni az általános züllést»- írja 1919 júl. 19-én (23, 324). Körülötte rom
meg rom ; nemzet; kultúra, katholikus restauráció, minden
amihez lelke hozzátapadt, szétmállóban, a közel jövő kilátástalan- sokkal jobban ismerte a marxizmus lelkét, semhogy
áltatta volna magát - s mindamellett egy új világ születésének sejtései szántottak végig lelkén. Lehetetlen megrendülés
nélkül olvasni azokat a prófétai erejű elmélődéseket, melyeket
a történelem új fordulójáról, régi történeti értékek és alakulatok végleges letűnéséről s egy új világnak kiemelkedéséről
és benne az egyháznak elhelyezkedéséről ír (23, 309 kk.).
A kommunizmusnak gyors letörése és a világnak mostani
polgári folyása azt a hiedelmet kelthetnék, hogy Prohászka
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itt áldozatul esett érzékeny művész-lelkek ama magatartásának, melyet jobb szó híján henopathizmusnak lehetne
nevezni : nagymérvű fogékonyságuk és ennélfogva a külső
hatásoktól való hihetetlen befolyásolhatóságok egészen lefogja
őket egy élménynek, háttérbe szorítja az .ellensúlyozó és
egyensúlyozó szempontokat, éles körvonalozással és tí!lzásokkal dolgozó képzeletük az amúgy is már egyeduralkodókká
lett benyomást a földolgozásban és közlésben még megnagyítja, az asszociatív tevékenység dominánsává teszi és
miudent annak színeibe márt. Tagadhatatlan, Prohászka
említett följegyzései keltenek ilyen gondolatokat is. Azonban
aki végigjártatja tekintetét egész életén és türelmesen összeveti valamennyi divinatórius megsejtését a bekövetkezett
tényekkel, csak nem tud elzárkózni ama gondolat elől, hogy
Prohászka megállapításai itt is elővételezik a történetet, és
talán csak a harmadik nemzedék jár majd ehhez a forráshoz biztatásért és útmutatásért.
Bármint van, Prohászka új idők. tavaszának leheletét
érezte és tágra nyílt mellel szívta annak levegőjét. És apostoli
nagy lelkének minden izma, géniuszának minden feszülése
rés..:t követelt annak az új világnak alakításában : egy a történeti keretekben megrekedt világ romjain Isten országának
új fázisát készíteni, mely éveztedes meggyarapodásai dacára
is sokban hasonlít az ősegyházhoz, és pedig magyar földön.
Hátha ez a jövő magyar történeti hivatás : itt l:ezdőnek és
úttörőnek lenni ... ? !
Egyelőre híveivel keresett érintkezést. A szószéken félelem nélkül hirdette meggyőződését, a templomi funkciókat
rendesen elvégezte, nevezetesen megtartotta a híressé lett
úrnapi körmenetet. Hívei, kiknek a szégyenkezés és szenvedés jobban megnyitotta lelkét Isten országa számára, áhitattal néztek föl püspökükre, kinek apostoli nagyságát soha ily
foghatóan nem látták. Elhalmozták volna élelemmel és gondoskodással ; titkos őrséget szerveztek biztonságának védelmére. Távolabbi híveivel írásban keresett érintkezést ; pásztorlevelet is fogalmazott, melyet azonban a cenzura megakasztott megjelenésében (20, 229 és 318).
Igy te:tát őserövei fakadó építésvágya megtorlódott
lelkében ; de csak azért, hogy a sejtettnél hamarabb nyíl378

Janak föl zsilipjei, és zúgjon végig árja még egyszer- utóljára
a magyar földön.
A kommunizmus bukása után, az entente-bizottságok
nyomasztó atmoszférájában, ösztönszerűen feléje fordult minden szem ; politikusok és nép benne látták a titkos tájékozódási középpontot. Nem mintha tőle vártak volna gyakorlati
vezérséget ; hanem már a háború folyamán hozzászoktak a
hazának komolyabb fiai, még a nem katholikusok is, hogy·
benne lássák a nemzet legmélyebb fájdalmainak és igényeinek hiteshelyét, legnemesebb akarásainak expónensét ; ami
az embereket mozgatta és feszítette, az benne meggyülve,
megtisztulva, formára hozva és szárnyra kelve vált igazán
hatékony közeszmévé.
Az első hazafias kormánykísérletek őt mindjárt belevonták tanácskozásaikba és tőle várták mintegy az erkölcsi
jóváhagyást. A Friedrich-kormány súlyos helyzetben benne
találta legbiztosabb erkölcsi támaszát ; a Szociális Missziótársulat döntő eredményű agilitásának ő volt hátvédje és
ünnepi Jtarangja ; ami magát keresztény nemzeti szervezkedésnek nevezte, hallgatagon őt vallotta szellemi atyjának
és vezérének. És a 62 éves férfiú a 28 éves Prohászkára emlékeztető lendülettel, testtel-lélekkel állt bele ebbe a szerepbe.
Hogyis ne ! Mikor minden jel arra mutatott, hogy most
végre külső kereteiben is megvalósul, amin ő négy évtized
óta dolgozott, és aminek akarásai az utóbbi hónapok önkénytelen veszteglése alatt újra hatalmasan földuzzadtak benne :
belevinni a keresztény gondolatot következetesen, fönntartás
nélkül a társadalmi, gazdasági, póiitikai életbe is; megszabadítani az erkölcsi, kultúrai, gazdasági ellenállásban gyönge
népet a liberális zsidó prepotenciától és a marxista szacialista
terrortól, a meddő modern ideológiáktól és destruktív sajtótól; a keresztény népet eleven kapcsolatba hozni földével,
a munkást munkaadójával, megteremteni szociális földbirtokpolitikával a haza reális szeretetének első föltételét és így
egy új, keresztény Magyarország felé haladni l ... Keresztény
Magyarország - erre fölcsillant a háború és a kommunizmus
szenvedéseiben megőrlődött intelligencia szeme, fölébredt az
elnyomott nép értelmesebbjeinek jobb vágya és reménye ;
sőt fölfigyelt a háború utáni nyomorúság és társadalmi
379

bizonytalanság konvulzióiban vergődő külső népek őrszel'
lerne is, és sokan más országokból is úgy néztek akkor a
Duna-Tisza tájára, rnintha innen indulhatna ki annak a vénhedt Európának rnegújhodása, rnely nagyon is hajlandó volt
hitelt adni Spengler prognózisának: der Untergang des
Abendlandes.
Hogyne követte volna ezt a százhangű hívás t Prohászka,
aki ifjúkora álmát, férfikora küzdelrneinek eszrrényét látta
közel a rnegvalósuláshoz? S lehet-e csodálni, ha nem érte be
vele, hogy gyakorlati karitativ szellernéhez híven rnindenekelőtt a kommunizmus utáni nyomor enyhítésén dolgozott?
«Aranyért kenyeret», kiáltotta országgá, és kevesen tudják,
hogy íróasztala titkos fiókjában őrzött néhány drágaság,
egyetlen «kincse», rnelyhez személyes élmények és emlékek
tapadtak, akkor maradék nélkül kenyérré vált.
Mindjárt a kommunizmus bukása után birtokreformprogrammja értelmében javaslatot tett Csernoch hercegprírnásnak az egyházi javadalrnak örÖkbérlctbe adására; a
maga javadalmán a tési parcellázást keresztülvitte, és teljes
erővel nekilátott a kommunizmus alatt az egyházmegyei
életben esett károkat jóvátenni. Nagy buzgalomrnal rnegszervezi az egyházközségeket, példájával, papjainak személyes biztatásával, pásztorleveleivel igyekszik új hitéletre kelleni a végigtarolt községeket.
Ezzel azonban be nem érte. Szócsöve és megfogalmazója
lett a keresztény magyar ébredés aspirációinak; hihetetlen
termékenységgel írt dolgozatai (Nemzeti Ujság, Uj Nemzedék,
Fejérrnegyei Napló, Élet, Cél, Zászlónk, Magyar Nő, stb.)
iparkodnak ismét megnyilni és hozzáférhetökké tenni a
katholikus megemberelésnek forrásait. Egészséges életérzéke
meglátta, hogy a nemzeti hadsereg talpraállítása a keresztény föltámadásnak nélkülözhetetlen biztosítéka ; s bár a
világháború kínjaiban megtisztult lélekkel imádkozott és
dolgozott a világbékén, az ernyesztő és öncsonkító pacifizmussal energikusan szembeszállt, ha még oly tiszteletreméltó
emberek képviselték is. Ugyanez a biztos és felsőbhséges életérzék képesítette arra, hogy teljes rnértékben meglássa a
judaizmus veszedelmét és megértse, méltányolja és segitse
a magyar nemzeti lelket ama vajúdásaiban, rnelyekkel ezt
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az

öldöső élősdijét

iparkodott lerázni. Az egyoldalúságot,
a pogányságba hajló turánkodást azonban sohasem helyeselte, és ahol módja kinálkozott, tapintatosan, de
határozottan elítélte.
Ilyen körülmények között érthető, hogy mikor sok baj
után végre megalakulhatott 1920 elején a nemzetgyűlés, a
közvélemény őt is ott akarta látni : reményei csillagának és
zálogának. Attól a nemzetgyűléstől várt az elcsigázott keresz-:tény magyarság nemcsak az új helyzetnek megfelelő alkotmányt, hanem még inkább azt a törvényhozást, mely igazságos és szolíd jogalapot volt hivatva adni elevenbe vágó
szociális igényeinek.
Prohászka az ő alázatos, evangéliumi szalgálatra hangolt
lelkével egyszerűen - engedelmeskedett. A szíve ugyancsak
nem vonzotta a gyakorlati politika porondjára, és ismételten
hálával gondolt vissza vágvecsei bukására. De úgy volt vele,
mint Szent Márton, tours-i püspök, aki halálra váltan megsajnálta könyörgő híveit, elállt attól, hogy az örök béke hazájába siessen : ha itt még szükség van rám, jól van, non recuso
laborem. Prohászka elfogadta SL-ékesfehérvár képviselőjelölt
ségét, 1920 jan. ll-én megtartotta programmbeszédét és
25-én egyhangú lelkesedéssel megválasztották. A nemzelgyfílésben osztatlan bizalom és szinte határtalan tisztelet.
fogadta. Mikor Horthy Miklós személyében kormányzót
választottak, a bizottság élén öt küldték el, hogy ezt a választást tudomásul adja és öt a gyűlésbe elhívja. Mikor az első
elvi jelentőségű törvényeket kellett megalkotni, és kitűnt,
hogy bent a gyűlésben és kint az országban sokan nem értik
meg az új idők lelkét, az ö szava szerezte meg ezeknek az
ügyeknek az igazi győzelmet; így nevezetesen a numerus
clausus híres kérdésében (22, 245). S mikor az új nemzetgyűlésben is hamar felütötték fejüket a régi parlament kicsinyes huzakodásai, intrikái, és a régi magyar politikai fegyelmezetlenség készült szétmállasztani a keresztény egyesülés
pártját, az ő föltétlen tekintélye mégegyszer összefogta :
1920 nyarán országos elnöke lett a pártnak ; ezt is engedelmesen elfogadta (24, 58) s csak akkor hökkent meg és tiltakozott teljes lélekkel, mikor a miniszterelnökség veszedelme
fenyegette (1920 júl. ; lásd 24, 57).
erőszakot,
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. Csakhamar azonban új gondja támadt á politikus
Prohászkának - súlyosabb és reménytelenebb. Az új nemzetgyűléssei kezdtek clégedetlenkedni azok, kik annyi reményüket küldték oda képviselőik megbízásával együtt. S erre volt
is bőségesen okuk : a kapitalizmus és a terrorista szocializmus
törvényes visszaszorítása késett, a· keresztény népvédő szellemben építő szociális törvényalkotás nem. haladt előre. Megvoltak ennek az okai és részben mentségei: az új honatyák
nagy részének politikai, szociális és gazdasági iskolázatlansága, keresztény politikai cégér alatt besurrant vén rókák
gáncsvetései, a trianoni béke, IV. Károlynak 1920. húsvéti
megjelenése és ezzel a királykérdés Éris-almája, a kilátástalan
külpolitikai helyzet, a gazdasági nyomás, a belső konvulziók,
melyekben törvényen kívül is megkönnyebbülést keresett a
beteg nemzeti szervezet, és ezzel szemben a jogrend-védők
akadékoskodásai benn és künn ... Az amúgy se hosszú lélekzetű magyar türelem fogyott ; a szokásos «kiábrándulás», elidegenedés, elégedetlenkedés résein befurakodott a lesben álló
liberalizmus és szociáldemokráeia ; s mindez még inkább
nehezítette a nemzetgyűlés munkáját.
Ebben a helyzetben Prohászka az Esztergom éveirc emlékeztető lendülettel, munkabírással, készséggel és fordulatossággal, de egyben kiérett szellemének szuverénségével állott ki
a frontra ; fényes cikkekben (22, 225-273) védelmébe vette
a keresztény magyar politikai programroot és a. nemzetgyűlés
hivatását saját táborában a kishitűekkel szemben s még
inkább azokkal szemben, kik előkelő tartózkodásban és a
jogrend időszerűtlen hangoztatásában nemzetgyilkos érzéketlenséggel állottak a beteg nemzet vonaglásai előtt. őt a konkrét gyatraságok, kudareok, nehézségek és machinációk meg
nem tévesztették az eszme igazsága iránt; a tökéletlenségekből és erőszakos rángatózásokból is biztosan kiérezte a nemzet
mély élni-akarásának motívumait, azokat beállította az ő
székuláris távlataiba és rendületlenül iparkodott a gáton tartani a nemesebb lelkeket.
Igy újra a nemzet lelkiismerete és magára-eszmélése lett.
De nem nagyon sokára meg kellett gyc5ződnie, hogy bármennyire volt életrevaló a keresztény nem~eti politika programmja, bármily reményekre jogosított a «keresztény kur-
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zus)) első irama, bármennyire elnézést és megértést követeltek
az első kilengések : a gyökeres megvalósítás ideje még távolról sem érkezett el. Amint eljártak a hónapok a nemzetgyűlés
fölött, tagjai nagy részének elégtelensége egyre inkább súlyosodott rá Prohászka becsületes, nagy tekintetű, elvekhez szokott, fegyelmes és érzékeny lelkére. «Ez az egész irreális világ,
ez az egész kritikátlan összetévesztése az absztrakt gondolatoknak a konkrét valósággal, s maszk mögött járó hitványságával, melyet a tömeg végre is felfedez, megrendíti a bizalmat az igazság s az erkölcsi rend iránt» (24, 61). S teljes ridegséggel meredt eléje a kérdés: Lehet-e keresztény kurzust
csinálni keresztények nélkül? De érett bölcseségemost is megtalálta a maga útját : ((Egy-két év alatt népmentő műveket
végbevinni nem lehet; de kötelességet teljesíteni mindig,
minden nap lehet» (21, 276). ő tehát helyt állt, még 1920
nyarának teljesen meddő és ernyesztő tárgyalásain is. A keresztény nemzeti programmból ki nem ábrándult, hisz azt
nem konjunktúra és kurzus diktálta neki ; sem el nem kedvetlenedett, hanem fölismerte a helyzetet : «Vannak reakciók,
melyelr a bomlást meg akarnák állítani ; s ilyen reakció indult
meg nálunk is, s azt keresztény kurzusnak nevezték el. Hasonlítsák össze eztami reakciónkat az ősi kereszténység kiindulásávaL Az őskereszténység magát a világfölényes lelkiséget, a
legmélyebb s legbensőségesebb vallásosságot állította a világba,
míg ellenben a kurzus programmokat adott s gyönyörű beszédeket, tehát theóriát ; az őskereszténység az élő valóságot,
a homo christianus-t állította a frontba, "míg ellenben a mi
reakciónk keresztelt embereket hívott zászlói alá, kikben
kevés vólt a kereszténység ; az őskereszténység tisztaságot
s tiszlességet lehelt a bűzös, miazmás világba, míg ellenben
ami keresztény erkölcsünk inkább kívánalom és követelmény,
tehát megint csak fogalom és theória volt s hozzá oly gyöngének bizonyult, hogy még a falragaszok közt sem, - nemhogy
az elégedetlenkedő emberek közt - teremtelt rendet. Szóval
az kereszténység volt, ez pedig theória és programm volt a
kereszténységről».

S amint ezt világosan meglátta, levonta a gyakorlati
következtetést: ((Értsük meg e vállalkozásnak képtelenségét
scsináljuk újra- csináljuk meg jobban! Fogjuk meg a dolgot
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szavak, theóriák s beszédek helyett a valóságon, a keresztény
kultúra lelkén, tehát önmagunkon. A keresztény kultúra bennünk van ; ha ott nincs, sehol sincs, mert kívül nem lehet.
A keresztény kultúra a mi hitünk, a mi tudatunk. A keresztény kultúra Krisztus világossága, melyben látunk célt, utat,
eredményt, lelket s kötelességet ; a keresztény kultúra az az
értékelés, mellyel a pogány világot, a pogány gondolatot s
érzést átértékeltük ; a keresztény· kultúra a mi személyes,
bensőséges viszonyunk az Úrral s Üdvözítővel, kit imádunk
és szívből s:;:;eretünk, kivel az élet útjain együtt jarunk s kinek
vére lelkünkön ég. Az ilyen kultúra szellem és élet, erő és
lélek ; az tud embert talpraállítani s világot megreformálni»
(20, 309).
Működésének súlypontját tehát megintáttette az apostolkodás és lélekalakítás terére, melyet különben közben sem
hanyagolt el : megtartotta az előzőknél még nagyobb eredménnyel az egyetemi-templomi konferenciákat, a női lelkigyakorlatokat, sokat gyóntatott, sok lelki látogatást tett.
Közben a merő szellemi területet sem hanyagolta el : 1921
május elején megtartotta Dantéről rendes _akadémiai tagsági
székfoglalóját (12, 309); a katholikus nagygyűléseknek, a
Szent Tamás Társaság, Pázmány-Egyesület stb. közgyűlései
nek ezután is vezérszónoka volt, !:Zerte az országban a régi
arányokban vállalt lelkigyakorlatokat és ünnepi előadásokat;
1921 húsvétja után nagy bérmaútra indult. Ebben az időben
neve és híre túllépte az ország határait. A német nyelvterület
amúgy is már régen ismerte ; szakatlan arányban használta
az Elmélkedéseket, olvasta dolgozatait a Hochlandban és a
Das neue Reich-ben. Prohászka föl is használta nevének ezt
a növekvő tiszteletét az akkor életérdeket jelentő külföldi
fölvilágosító munkára ; nevezetesen mikor Magyarország
zsidóüldöző hírbe jutott, egy németül, franciául és angolul
megjelent kis füzetben fölvilágosította a külföldet a tényállásról ; mikor pedig 1921 szeptemberében meghívták
Frankfurtba a német katholikus nagygyűlés ünnepi szónokának, megint az ő melléktekintetet nem ismerő egyenességével az ünnepi programm ellenére is megértette a németekkel a magyar kereszténységnek sajátos nehézségeit és
vívódásai t.
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1922 februárban föloszlott a nemzetgyűlés. Prohászka
föllélekzett. Fölszabadult a nyomás alól, mellyel már régóta
reánehezedett finom lelkére a parlament levegője, fölszabadult a felelősség alól is, melyet a maga számára is érzett a
nemzetgyűlésnek kétségtelen mulasztásai miatt; de főként :
mindenestül vissza volt adva tulajdonképeni hivatásának, az
apostolkodásnak és lelkek gondozásának.
Prohászka gyakorlati politikai szereplése tehát voltaképen sikertelen és céltalan vargabetűnek látszott. Némelyek
nem is mulasztották el sajnálkozásukat kifejezni amiatt, hogy
Prohászka leszállott magas piedesztáljáról a napi politika porondjára. Mások impresszionizmusról és állhatatlanságról vagy
épen öregkori fáradtságról rebesgettek. Ezek azonban nem
ismerték föl igazában Prohászkának a politikához való viszonyát. ő sokkal közvetlenebb kapcsolatban állt az élet realitásaival, semhogy kezdet óta ne látta volna meg egész jelentőségében a politikának döntő szerepét ; ezért szívós energiával sürgette a katholikusoknak politikai szervezkedését és
térfoglalását ; a néppártnak ő volt egyik megteremtője, s
nem sajnálta tőle ragyogó tollát, szellemét, sőt még képviselő
jelöltséget is vállalt, és nem átallott a napi politika esélyeibe is
fáradhatatlanul belevilágítani szuverén tudásával és látásával;
nem szűnt meg sürgetni, biztatni, irányítani, ingadozókat az
elvekhez visszaterelni, a homályosodni kezdő elveket újra
meg újra eszményi tisztaságukban bemutatni és igazolni;
szóval spirituálisa lett a katholikus magyar politikának, és
az is maradt élete végéig. Ennek : a keresztény kurzus spirituálisának indult ő 1919 végén is. Miért szállt le ennek az
eszményi tevéken.ységnek magaslatairól a napi tülekedések
lapályaira, mikor ehhez nemcsak kedve nem volt, hanem
igazi hivatottsága és tehetsége sem? Először is azért, mert
teljes életében komolyha vette a szeretet evangéliumi parancsát, mely praktikus segítséget sürget akkor és ott, amikor és
ahol baj van ; ilyenkor nincs helye oko&J{Odásnak, fontoskodásnak, tekinteteskedé<;nek, hanem neki kell állni a segítésnek. Hozzájárult, ,hogy mélyen kegyeletes lelke a közszükséglet és egyetemes kívánság megnyilvánulásában megszokta Isten akaratát látni, melynek természetesen engedelmeskedett.
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Itt a segítésnek egy magasabb, hősi fokával állunk szemben, melyet csak a legnagyobbaknál látunk, egy Páli Szent
Vincéné!, Néri Szent Fülöpnél, nálunk egy SzéchenyinéL És ez
a hősi lélek kincse marad a közönségnek akkor is, ha fogható
. eredményeket nem ér el. Prohászka a ((keresztény kurzus»-sal
szemben megtette a kötelességét, meghozta az áldozatát;
áldása nem maradhatott el.
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VII.
Cursum eonsummavl.

Mikor Prohászka világosan fölismerte, hogy az ő politikai
programmja megvalósításának még nem érkezett el az ideje,
miként a mély értelmű német monda szerint Barbarossa a
Kiefhii.userbe, visszavonult fehérvári kápolnájába és dolgozószobájába ; nem a kiábrándultnak rezignációjával, nem a
félretoltnak duzzogásával, nem az elfáradtnak tehetetlenségével, hanem a bölcsnek világos látásával és ai apostolnak
töretlen optimizmusával és buzgóságávaL
Amint a nemzetgyűles gondjaitól és lekötöttségétől megszabadult, osztatlan erejét szánhatta annak a munkának,
melyet mindig voltaképeni hivatásának ismert és melynek
a kommunizmus és háború rommezőin oly beláthatatlan területe támadt.
Ebben az időben rendes püspöki, papi, egyetemes lelkipásztori és írói meg előadói munkán kívül főként az egyházmegyei papnevelés ügye adott neki gonrlot. Amúgy is sokat
foglalkoztatta a papi toborzás kérdése általában; sokat vívódott
és elmélődött azon, ki való inkább papnak: a gazdagabb lelkű,
de billenékenyebb, vagy pedig az állhatatosabb, de gyámoltalanabb típus, és sokat szenvedett az oltár szolgáinak gyarlóságaitól és formátlanságától ; ha pedig fölütötte fejét a pusztulás utálatossága a szenthelyen, a Krisztus tiszta, érzékeny
jegyesének valamennyi fájdalma vonaglott végig lelkén. Az
egykori theológiai tanárnak és spirituálisnak állandó gondja
volt emelni, mélyíteni, krisztusibbá tenni papjait ; e téren
sokkal többet tett, mint amennyit aktaszerűen ki lehet mutatni ; hatott példájával, bensőségével, komoly paptiszteletével és egyéniségének varázsával. De nagy gondba jutott, mikor
anyagi kényszerűségből a háború után egy időre a papnevelőt
be kellett zárnia. Kispapjait részben Esztergomban, részint
a központi papnevelőben helyezte el. Szemét és gondját ezekről sem vette le. Meg-meglátogatta és magához hívta őket,
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lelkigyakorlatokat tartott nekik, és ott világított előttük példája és az a tudat, hogy ők Prohászka kispapjai. De a toborzásban nem volt mindig szerencsés. Irgalmas lelke, nem sablónokkal mérő apostoli tekintete akárhányszor megnyitotta az
egyházmegyei szolgálatot olyanoknak is, kiket a mérlegelő
okosság elutasított volna. Ű hitt az embereknek, nem engedte
magát a konkrét kritikai ember-ismerettől" zavartatni ; bízott
a kegyelem erejében és külön útjaiban; itt sem akart egy
életcsírát sem elfojtani ; inkább vállalt alkalmatlanságokat
és ál,lozatokat. A pap-tobor~snak és -képzésnek ezt a módját
azonban csak átmenetnek lehetett tekinteni; 1925-ben áldozatok árán is újra megnyitotta szemináriumát és ezzel a papi
pótlást és nevelést ismét rendes és általában termékenyebb
útra terelte.
Másik jelentős egyházkormányzati ténye volt az egyházmegyei zsinat, melyet X. Pius előírása értelmében megtartott
1924 nyarán. Bölcs mérsékletet és mély gyakorlatiasságot
lehelő határozatai más egyházmegyék számára is például szolgáltak és új bizonyságot nyujtottak, hogy Prohászkát az
ideálok világában szárnyaló szelleme és a kereteken túláradó
bensősége nem gátolta abban, hogy lelkiismeretesen eleget
ne te~yen a törvényes rendelkezéseknek és hogy a földön ne
maradjon akkor, mikor az Isten országának és a lelkeknek
konkrét érdekéről van szó.
Országos apostoli munkájában némi ~ünet állott be,
mikor 1925 telén a jobb lábán vérkeringési zavarok mutatkoztak, melyek hónapokon keresztül a szobához kötötték és
még sokáig akadályozták a huzamos állásban és járásban.
Soha nem pihenő és nem lankadó szorgalma ezt az önkénytelen szünetet sem hagyta használatlanul. Sok kisebb-nagyobb
dolgozat mellett ebben az időben született meg az Élővizek
forrása, mégpedig mint egészen új munka, miután a kb. 15 évvel előbb elkészített kézirat eltünt (1. 7, 356); ebben az idő
ben bontakozott ki alapvonalaiban és főmotívumaiban legeredetibb és legjellegzetesebb műve, a posztumus Élet kenyere.
(24, Bevez.) Az Élet kenyere, Élővizek forrása és az 1921-25-i
naplók sajátos tr.ilógiát alkotnak, pendantját a Föld és ég,
Diadalmas világnézet, Elmélkedések trilógiájának. Ugyanazok
a tájak, és mégis mennyire más hangulatok! Itt a szellem má388

jusa, ott szeptembere; de azok a szeptemberi színek nem
kevésbbé szikrázók és ragyogók, mint a májusiak ; sőt tüzei
mélyebbek, és a még zöld lombokból mindenütt zamatos, érett
gyümölcsök csillanak elő.
Aki csak beletckint ezekbe a művekbe, döbbenettel kérdezi, mikép kelhetett szárnyra az a hír, hogy Prohászka megrokkant; hogy a fehérvári sas szárnyaszegetten mereng fészkében, elégedetlen és elkeseredett papság közepett, szellemi
erőinek fogytán. Mindennek épen az ellenkezője igaz; Prohászka szelleme soha oly mélységeket nem járt, soha oly
kincseket nem hozott föl ; erről megföllebbezhctetlenül beszél
utolsó trilógiája. A hirt némi látszattal egyetlen egy kis adalék
támogatta: az 1925-ös jubileumi búcsút ajánló körlevél,
amely csakugyan kuszaságnak kínos nyomait viseli; dc ennek
merőben technikai okai voltak: egy diktátum rossz följegyzésének pongyola áttétele került a nyomdába, onnan pedig
megfelelő korrektúra nélkül a nyilvánosságba. A hírnek igazi
forrása nem volt más, mint a tehetetlen talmudi gyűlölet,
mely 1920 őszén gyáván meglapult, de 1922 vége óta, az észrevehetően liberális csillagzat felé elto1ódott politikai konstellációban előóvakodott és a már haldoklónak kívánt és gondolt
oroszlánon nemtelen elégtételt akart venni. Hívei közül is
akárhányan nem tudták mire vélni visszavonulását ; ő egész
életén keresztül követett gyakorlatához híven személyére
vonatkozó ügyeket nem közölt a nyilvánossággal és téves
híreket nem cáfolt meg.
Az egész ügy, mely végre is az újságírásnak szégyene
marad, őt egyáltalán nem érintette. Akkor ugyanis már elért
pályájának utolsó fordulójához, oda, ahová oly biztos léptekkel közeledett a háború kitörésekor. Amint az aktíY politika
forgatagából kikerülve kápolnája csöndjében ismét kedvére
átadhatta magát a szentségi Krisztus titkainak, és külső tevékenységtől (ha mindjárt kénytelenségből is) fölmentve magára
eszmélhetett: rohamosan s nem sejtett gazdagságban és
intenzitással bontakozott ki misztikai élete. E világ vásári
sürgölődéséből mindenestül Istenbe tért, maradék né!kül
átadta magát Jézus szent Szivének, amint annak mélységei
az Oltáriszentségben tárulnak föl. A természetfölötti valóságok, melyekben élt egész életén keresztül, most fogható
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közelbe kerültek lelkéhez ; évtizedes intenzív imádságos élete,
Isten-szeretése és élő hite útját készitette annak a kegyelemnek, hogymost már nemcsak alázatos elméje, nemcsak Isten
szaván igazodó hite fogta meg a hitnek titkait és tényeit,
hanem a Szentlélek alakító ereje kiformálta benne azt a «belső
érzéket, a misztikumob> (24, 80), mely köz\;'"etlenül megéli és
megtapasztalja a legmélyebb valóságokat, a hitnek titkait,
és ennek megfelelően új bensőséggel, tűzze!, gyöngédséggel
öleli :ít azokat.
Ebben az időben Prohászka egész lényén eddig soha nem
tapasztalt intenzitással és állandósággal valami lobogó benső
ség ömlött el, mely a boldogító nagy kincs biztos birtokában
belülről, legmélyebbről folyton ujjong és áradoz : csöndesen,
befelé. Lehetetlen volt annak a tekintetnek titkon boldog
csillogásából, annak a hangnak viszontszeretésről biztos csengéséből, az egész lénynek új életet lüktető ritmusából - még
írása duktusáról is ez árad - ki nem érezni, hogy ott belül
a legszentebb tüzek égnek immár olthatatlanul és elveszíthetetlenül, s azok ontják fényét, melegét annak a valóságn:c.k,
melynek jelenléte nekünk csak sejtés és elhivés, neki megélés
és élet. «Nyúlok, kitárulok, lágyulok, s veszem s fogadom s
reprodukálni igyekszem magamban a körülöttem elomló csodákat - ami nem én, hanem ő, Ű.» (23, 354.) Igy ír még
1919-ben; és 1923 elején: «Tele van az ajkam csókkal, tele
van a szájam ízzel, tele van a szívem vérrel, tele meg a lelkem
tűzze!. Miséről jövök. Ah, hegyvidékern és gyümölcsösöm,
májusi és júniusi és júliusi kertem ln (24, 137.) S azután szakadatlan sorban jönnek ditirambjai az Oltáriszentség iránti szeretetnek, valóságai megélésének, minőket hiába keresünk a
misztikai irodalomban.
Ezzel a föltétlen és hiánytalan Istenbe-téréssei egyáltalán nem járt együtt a világ vagy az emberek utálata
vagy megunása. Misztikai elmerültségének és öröm-életének
szentélyéből értő és szerető szemmel tekintett ki a világba
és az emberekre; és amint a napba néző szem mindenütt
napot lát, ő is most mindenütt és mindenben meglátta azt
a magát mérhetetlen szeretetben odaadó szent, szerető, gazdag Istent. Nem hiába idézte abban az időben annyit a
konvertita misztikai költőnek, Angelus Silesiusnak versét :
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Du solist die Sonne sein, du solist mit deineu Strahlen das
farbenlose Meer der ganzen Gottheit malen. A magát adó és
kinyilatkoztató Isten neki mindenestül megjelenik az Oltáriszentségben, és minden az Oltáriszentséget szimbolizálja,
sőt eidétikusan megképezi : a lovasberényi hárs, ·a bodajki
forrás, az abaujmegyei gejzír, a lánchíd melletti Duna, a
nádast fölgyujtó szikra, hegyek, virágok, csipkerózsa- mind
az Oltáriszentségről és a belénknövő mérhetetlen Isten szeretetéről beszélnek neki.
Utolsó írásaiban és előadásaiban (Hűlő világ, A Pilis
hegyén, utolsó katholikus nagygyűlési beszédje) nem fakultak
el, sőt különös új fényben fölragyognak Prohászka képzeletének
és látásának összes színei - sicut in diebus iuventutis, sőt
gazdagabban, teltehben, tüzesebben; szaván végigzsong és
zúg érintetlen, gyermekded lelkének egész érzelmi skálája
és egyLen az érett férfikor alkotó szellemi energiája. S mindezzel valami csodás egységbe olvad a beérkezettség békéje,
a kiérettség tartalmassága. «Sohasem hallottam ilyen fiatalon
ilyen öregül szólni>>, mondotta valaki a tizenötéves Bourdaloueról ; sohasem hallottunk ilyen öreget ilyen fiatalosan szólni,
mondogattuk álmélkodva mi. A 66 éves Prohászka megjelenésben, szellemi teljesítményben, tetterőben és tettvágyban, optimi:>:musban és bízáshan fiatalabb volt mint valaha.
Az a valahonnan máshonnan, messziről és mélyről jövő derű,
öröm, bensőség és gondos jóakarat, melyet egész lénye,
szeme, hangja, beszédje, kezefogása sugárzott, emlékeztetett
arra, amit már esztergomi idejében lénye legsajátosabb
vonásaként emeltek ki.
Aki mélyebbre nézett és összevetett multat és jelent,
azelőtt földerengett az a sejtés, hogy a fényes pálya az utolsó
állomásához jutott. Nemcsak, mert a halál sejtelmei őt is megkörnyékezték. Végignéz a megakadt katholikus restauráción,
és elmereng : «A De~s absconditus csendes vértanúi vagyunk ...
de hányan leszünk és hányan maradunk !n (24, 112); s érezte,
hogy az ő tanuságtétele befejezéséhez kozeledik. Hanem,
mert neki megadatott, amit a Gondviselés kegye csak ritka
nagyoknak juttat: megadatoll neki befejezni a maga körét;
élete alkonyán visszatért oda, ahonnan kiindult, nem hajótörötten, nem kifosztva és kiábrándulva, hanem a kezdetnek
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érintetlenségével, jövőbe néző sejtéseivel, gondtalan örömeivel, reményeivel és hitével.
Nagy Albert, a középkornak legtudósabb embere, késő
öregkort ért ; a híres tudós elfelejtette minden tudományát
és egészen elgyerekesedett. A bensőséges és elmélő középkor
közhite azt mondta : Albert gyermekkorától fogva Szűz .
Máriának különös tisztelője volt; az ő segítsége szerzett neki
tudományt és hírt, és most megadta neki azt az utolsó és
legnagyobb kegyet, hogy mint gyermek térhessen be anyjához az örökkévalóságba. A legendának megvan a mély értelme
és pszichológiai igazolása : Isten teremtő gondolatában mint
anyaméhben öröktől fogva pihen minden ember összes
tehetségeive!, hivatottságával, fejlődésével, sorsával és végső
kifejletével ; és mikor az öröklét méhéből kihelyezőrlik a
teremtés párkányára, a gyermekben ott szunnyad mindez az
ajándék és hivatottság, és kezd fesleni az örök isteni terv
szerint, titkos célbiztonsággal - innen az egészséges gyermek bája : mintha ehhe a bukott világba belenyílna az clveszett paradicsomnak egy megmentett virága. Aztán lepereg
az élet sora ; beleszól sok sorsfordulás és amit kíméletlen
«élctn-nek szokás nevezni ; és belemarkol, amit Hartmann
és Klages az öntudatosság mállasztó munkájának mondanak, ami voltaképen arra van hivatva, hogy közelítsen
az élet ősforrásához, de sok bájt és közvetlenséget és üdeséget
kiöl, sok teremtő erőt megakaszt, sok finom életszövetet
szétmar a kétely és reflexió lúgjával ... Ha aztán valakinek
megadatott az életút száz kanyargója után, az élettapasztalat sok nyüvő és nyúzó benyúlása után, sok becsületes
és kínos küzdelem után visszatérni gyermekkorához, annak
eszményeihez és legmélyebb sejtéseihez, közvetlenségéhez és
üde életegységéhez: akkor az az életpálya a befejezettségnek
koszorújával a homlokán lép a bámuló elé ; megkapta az
Isten titkos záró pecsétjét, és ezzel bizonyságot tesz, hogy
kivételes értékeket őriz mélyében.
Prohászka pályája ezt a titkos kört megfutotta. 1921-ben
és 24-ben még alávetette magát egészségi obszervanciáknak,
bár kelletlenül; ő az aszketikából jött, sehogyan scm akart
belezökkenni a higienikába. Jó egy évvel a halála előtt azokat
az obszervanciákat elhagyta, az orvosokat következetesen
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kerülte ; elve lett, hogy nem kell az embernek törődni az
alkalmatlanságokkal, hanem keményen kell fognia magát;
visszatalált a római és esztergomi idő aszketizmusába formailag is - még lélek- és emberkezelésében is : tartózkodóbb
lett és nagyobb önmegtagadásokat kívánt. De a köráramlásnak mélyebb hullámai is visszatértek az eredethez : a Collegiumból kikerült Prohászkának világfölényessége, szigorú
természetfölöttisége minden téren újra éles vonalakban
vágódott ki ; a világ esélyei többé nem háborgatták, az
emberek idétlensége nem bántotta ; «én mindig örülökll,
mondotta valakinek, aki szomorúságról panaszkodott. És ami
legjelentösebb : gyermek- és ifjúkorának érintetlen, kikezdetlen, tapadó, nem okoskodó, fölolvadó áhitatával jelent
meg Isten és a mennyei udvar színe előtt. És ez az áhitat
l 921 óta egyre szorosabb körökben az Oltáriszentséget
ölelte, mely már kispap-lelkének centruma volt; úgy ad hálát
szentáldozás után, ((sicut in diebus iuventutisn; úgy térdel a
Szentszűz előtt, mint gyermekkorában : «Ah, Szent Szűzem,
téged alakítlak, talán sok rajzhibával; de az áhitatom tiszta
s gyermekded. Hiszen te tudsz mindent . . . s tegnap láttam ablakaidat az esztergomi szeminárium kupoláján ... n
(24, 79).
Még külsőségekben is befejezte a körét : a volt kalocsai
diák és kollégiumi növendék pesti tartózkodásai alatt visszatért a Horánszky-utcába, az elmélkedések legmagasabb .
magaslatain járó mester De Ponte-t vette ismét elő, és az
Esztergomtól elszokott hegyjáró visszakerült a Pilis
tövébe. A Pilis. Csobánka és Esztergom dombvidékének
választó vonalán áll ; csúcsáról egyszerre tekintbette át
ifjú és öregkora legkedvesebb helyeit, hol minden hegyvonal
és levegöáram, minden felhő és színárnyalat lelke nagy zsoltárának egy-egy hangja lett. És az a másik Pilis, mely az ö
alkotó, elmélő, misztikai lelkében emelkedik lassankint a
ténylegesnek helyébe, lett elválasztója és kapcsa gyermekkora legszűziesebb ábrándjainak és férfikora legkeményebb
harcainak, a Szent István és Nagy Lajos Magyarországának;
és lett egyben vízválasztója Prohászka két nagy életének:
A Pilis lett a Nebo hegye, honnan visszanézett diadalmas
csatáinak színterére és előreérzett örök hazájába.
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Utolsó éveit többször szelték nagy kortársak juhileumai,
és a jubileumi ünnepeknek többnyire ő volt harangszava.
Csernoch és Apponyi jubileuma után ő reá került a sor. 1925
decemberében, püspöksége húsz éves fordulóján mégegyszer
körülözönlötte egy nemzet hálás tisztelete .és szeretete utoljára. A kör, melyet Isten eléjeírt, be vo~t zárva; aki megcsinálta, annak immár ki kellett lépnie belőle abba a pályavonalba, mely már nem tér vissza, hanem a végtelenbe tör.
Prohászka úgyszólván mindcnben, amit a természet adomá~tyainak mondanak, az élet kegyenec volt: egészségében
. is. Amit a hatodik osztályt végzett gimnázistáról megállapított az öreg esztergomi szemináriumi orvos a fölvételénél :
«constitutionis sa.wc penes celcbrern corporis evolutionem»,
azt nagy arányokban igazolta további élete. Utolsó római
évében, 1881 bőjtjén - amint utóbb jellegzetcsen ő maga
mondta - vérköpésre adta a fejét; ez azonban nyomot nem
hagyott. Azt is láttuk, hogy 1911 után huzamos és néha súlyosabb álmatlanságban szenvedetf. 1921-ben kislábujján kötő
szövet-gyulladása volt. De komolyan beteg sohasem volt.
Fejedelmi termete, acélos izmai, hatalmas melle, hihetetlen
munkabírása, a legnehezebb elmélésekre mindig kész és képes
agya elpusztíthatatlan szcrvezet benyomását tette. Mikor
azonban 1925 telén súlyosabb orrvérzése jelentkezett, az orvosi vizsgálat haladettabb érelrneszescdést állapított meg egy ilyen szervezetnél némileg idő előtt. Az orvosi jav::tslat
volt a nyilvános szerepléstől való tartózkodás és szénsavas
fürdök használata. Az utóbbira sok rábeszélésre rászánta
magát; 1925 nyarán elment Balatoniüredre s jellegzetesen
csak azzal vigasztalódott, hogy a pénz legalább az országban
maradt; 1919 óta ezért mondott le nyári hegyi utairól; kevesen gondolják, hogy a hegyek és fenyvesek szerelmesének ez
minö áldozat volt !
De arra már nem volt rávehető, hogy eddigi tevékenységétől visszavonuljon. Hogyan is? ! ő, aki ha valaha, most
látta világosan, most érezte az életérzés teljességével, hogy
van mit adnia a lelki laposság és elanyagiasodás mocsaraiban
megrekedt kortár_saknak; ő, akimint Szent Pál nem tartotta
életét becsesebbnek magánál, csakhogy elvégezze az Igének
szolgáltalását, mel~et az Úr Jézustól vett, hogy bizonyságot
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tegyen az lsten kegyelmének evangéliumáról (Act 20, 24).
A halál régi jóbarátja volt, és jöttét ugyancsak nem rettegte.
1925-ben azzal kezdi végrendelet-fogalmazványát: <<Örömmel
halok meg, mert így remélem, hogy Krisztushoz megyek és
dicsőséges arcába nézhetekn; és naplójában: uÖ, örökkévalóság s örökélet s boldogság, mit nem adnék érted, s mit nem
szenvednék el érted !n (24, 45); és már jóval előbb, 1915-ben
születése napján : «Nem akarom, hogy az Úristen azt mondja
nekem: Ej, ez a jó szolgám hogyan húzódik el tőlem; nem is
akar az örök boldogság felé menni ! Nem, nem úgy van l
Készen vagyok, Uram !n (23, 293).
Egytől borzongott : az aggkor dekrepitségétől és marazmusától; bensőséges lelke ezt is alázattal vette volna az Úr
kezéből, de tűz-lelke arra már nem vállalkozott, hogy elébe
dolgozzon. Sőt valami szent lázasság vett erőt rajta; sietett
még dolgozni, míg nappal van; érezte közeledtét annak az
éjtszakának, mikor senki sem dolgozhatik. Az orvosoknak
annyira-amennyire megtartott tanácsait most hivalkodás nélkül, de határozottan félretolta ; teste-lelke kiegyenesedett
mint javakorában, és miután szokása szerint megtartotta
1926 karácsonya előtt lelkigyakorlatát, elindult - utolsó
apostoli útjára. Lelkigyakorlatokat tartott Veszprémben,
Pápán, aztán Pécsett egyetemi hallgatóknak és tanároknak,
s nagy vigasztalódással számolt be a kegyelemnek ottani nagy
aratásáróL Mindjárt utána ünnepi beszédet mondott a pesti
Múzeum-kertben, Vasvári Pál emléktáblájának leleplezésén
(18, 287) és minden pauza nélkül megkezdte az egyetemitemplomi férfikonfe_renciákat ; tervbe volt még véve egy-egy
lelkigyakorlat a Szociális Missziótársulat nőszervezetei (25-öd
ízben) és a tisztek számára. Azután rövid időre meg akart
pihenni. Most először életében hallotta tőle közvetlen környezete, hogy fáradt. S csoda-e? Minden héten más városban,
a leolki energiákat ·óriás arányokban fogyasztó lelkigyakorla
tokkal, az egyes előadások előtt fogadni vég nélkül a nem
nlindig kíméletes látogatókat és ügyes-bajos embereket, meg
tenni a hivatalos és félhivatalos tisztelgéseket (ezt Prohászka
soha sehol el nem mulasztotta), elintézni a pártfogásokat, az
előadások után pedig megint órákon keresztül gyóntatni,
többnyire fárasztó, nehéz esetekkel ; e mellett készülni a kö395

vetkező turnusra, intézni folyó ügyeket és mesés arányú levelezést, s mindezt egy szédítő arányú, hosszú élettevékenységben elhasznált közel 70 éves szervezettel - nem csoda, ha
fáradt volt, ha először életében pihenni vágyott. De hogy oly
hamar hívja nyugalmába hű szaigáját az aratás Ura, ki gondolta volna l
1927 márc. 27-én közvetlenül a pécsi lelkigyakorlat után
szeles, hideg márciusi időben, szabadban még pattogó szellemmel és harsány hangon beszélt Vasvári Pál emléktáblájának
leleplezésén ; teljes lendülettel kezdte meg másnap, hétfőn,
óriási hallgatóság előtt a pesti egyetemi férfikonferenciákat,
és egyre növekvő hallgatóság előtt és egyre mélyülő hatással
zavartalanul folytatta egészen péntekig, ápr. l-ig. Aznap
reggel korán kelt, előző éjjel fáradtsága és kora dacára megtartotta éjjeli imaóráját, megmisézett a Missziótársulat kápolnájában, hol szentbeszédet mondott ; szokásos elmélkedési és
hálaadási órája után rendkívül fárasztó audiencia. vette kezdetét, mely délig tartot ; utána gyalog ·fölment a várba egy
protekciót személyesen elintézni; ebéd után még egy irgalmassági látogatást tett. Ilyen előzmények után lépett föl hat
órakor a szászékre; a sekrestyében mellesleg említette, hogy
nem egészen jól érzi magát; de 1925 óta állandóan érzett lábfájásának tulajdonította és bízott benne, hogy fegyelmességével úrrá lesz rajta. S csakugyan, kissé bágyadt kezdet után
belelendült témájába és vitte magával hallgatóságát a bűn
tudat és bűnbánat m.::lységeibe. Vagy húsz perr után azonban
ez a lendület hirtelen megakadt ; abbanmaradtak a gesztusok, balkarja lehanyatlott, jobbkeze görcsösen fogta a szószék
peremét; tekintete rámeredt a főcltárra, az Oltáriszentség
helyére, és hangja, az az élettől és bensőségtől vibráló hang,
mirrtha idegen mélységekből jönne, tompán és rekedten hör
gött el néhány szaggatott mondatot bűnbocsánatról, gyónásról. Borzongás futott végig a hallgatáságon ; a nagy számmal
jelenlevő orvosok nyomban fölismerték a helyzetet :
a
püspököt baloldali agyvérzés érte. De az ő fegyelmezett teste
hozzá volt szokva, hogy engedelmeskedjék a léleknek, és az a
lélek heroikus harcot kezdett a már más törvény alá került
test ellen. Mintha aem tudott volna megválni attól a szószéklől, honnan általa annyi kegyelem áradt, hová hét évvel előbb
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készült fölaggatni trófeumait. Mikor már többen fölsiettek a
szászékre és sürgették, ép kezével még egyszer áldást adott
hű hallgatóira : «Benedicat vos omnipotens Deus»; - a körülötte fáradozóknak még elrebegte az ő jellegzetes Gratias-át;
és azután elhallgattak e világ számára azok az ajkak, melyeknél szebben és áldásosabban magyar ajk még nem szólt.
Pillanatok alatt terjedt el a hír, hogy Prohászka súlyosan betegen fekszik a központi szeminárium vendégszobájában. Percek alatt óriási tömegek lepték el a szeminárium és
az egyetemi templom környékét, s benn és kinn az a szomorúság ülte meg a lelkeket, mely a milétusi hívőket szállta
meg, mikor Szent Páltól búcsúztak. Kemény férfilelkek megrendülései, férfikönnyek, papi miserere-k voltak a nagybeteg
püspök kísérete. És hű szalgájának megadta az Úr azt a kegyelmet, melyet kérni aligha mert, csak titkon kívánt : megkímélte a lassú sorvadás és elaggulás gyarlóságaitól. Vágyott
az ő karácsonya, a másvilágban való születése után ; tudta,
hogy «kemény é~ szenvedés» lesz; de azt is, hogy ((jó lesz;
jöjj, Úr Jézus» (24, 67). Mikor lefektették, csakhamar teljesen elvesztette eszméletét, többet nem tért magához. Az a
nehány percnyi emberfölötti küzdelem ott a szászéken úgy
látszik az anticipált haláltusa volt ; az agyvérzés gyorsan
terjedt; éjfélkor Saly László szemináriumi elöljáró föladta
neki az utolsóktnetet ; Herzog Ferenc tanár és orvosai határtalan áldozattal és tudással ·gondozták, de a végzetet meg
nem állíthatták. Rövid haláltusa után másnap, 1927 április
2-án, a virágvasárnap előtti szombaton déli l óra 45 perckor
Teremtőjének visllzaadta nagy lelkét.
Csodálatos stílszerűsége Isten kegyelmének l Legjellegzetesebb tevékenysége közepett, miközben hatalmas géniusza lángoló lélekkel tett tanúbizonyságot Krisztusról, mintegy Illés tüzes szekerén ragadta őt magához az Úr. Megkímélte őt a lassú rommá-válástól, melytől borzongott tüzes
fiatalassága; ragyogón, erője teljében, az öregedő szellem
barázdái és ráncai nélkül, lángvonásokkal égett bele a kortársakba alakja, és így fog immár fényleni a történelem emlékezetében mindvégig ... Távol püspöki palotájától, melyet
otthonának nem tarthatott ... szemináriumban, papnövendékek illetődött áhitata közepett : ott, ahonnan kiindult nagy
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apostoli útjára; férfiaktól körülkönnyezve, kik szivének legbensőbb gondja és buzgalmának koronája voltak . . . Isten
ezzel is megmutatta, hogy teljessé akarta tenni életkörét az
ő alázatos, áldozatos, hű szolgájának ...
Meghalt Prohászka - mikor ennek híre ment, valóságos
búcsújárás indult meg a halottaságyhoz. Kevesen voltak a
boldogok, kik bejuthattak; de legalább ott akartak lenni
azon a tájon, ott állni ama ház előtt, mely tanúja volt annak
az utolsó nagy órának. Az emberáradat özönné nőtt, mikor
vasárnap reggel fölravatalozták abban a templomban, melynek szószéke fölött már most örökre ott lebeg vértanú géniusza. És mikor ápr. 4-én dé~előtt beszentelték, hogy székvárosába kisérjék testét, kitűnt, hogy Magyarország hosszú
időkre legnagyobb fiát temeti. Olyan temetést Budapest még
nem látott. Mintha a félnemzet lett volna talpon, hogy megadja utolsó kiséretét annak, aki utolsó leheletét és utolsó
csöpp vérét neki adta. Virágözön borította koporsóját és
az ország legelőkelőbbjei kísérték. De milyen virágözön szállt
rá ama láthatatlan kertekből, melyeket a kegyelem magvaival ő ültetett tele l Soha ilyen látvány és ekkora tömeg l
És mégis soha a látványosság külsősége oly gyökeresen nem
volt kizárva, soha oly őszinte és egyetemes megilletődöttség,
soha annyi őszinte könny l S milyen lít volt az, ;:~z egyetemi
templomtól a délivasútig azon az útvonalon, melyet ő annyiszor tett meg az ő fejedelmi járásával és fejedelmi szerénységével, gyalogosan, szentelt apostoli gondoknak kíséretében l Mintha ezek az apostoli gondok most testet öltöttek
volna ; mintha megjelent volna minden kegyelem, melyet
valaha szívbe ültetett, minden életadó szó, mely valaha elszállt ajkáról, minden biztató tekintet, mely valaha elővillant
világokat tükröző szeméből, minden irgalmas részvét, mellyel
valaha segítségére volt a száz alakú nyomorúságnak l Mintha
mind föltámadt volna, hogy megadja utolsó kiséretét atyjának!
·
Mikor aztán megindult a gyászvonaton Székesfehérvár
felé, azokon a tájakon, melyekhe az ő ihlete és áhitata szőtte
bele eltörölhetetlenül nagy lelkének meleg éltető meglátásait,
azok genius loci-vá magasztosulva megjelentek ... községről-községre, állomásról-állomásra együtt volt a nép és papjai
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és értelmisége, hogy még egyszer térdrehullva vegye lélekben
áldását és kezére lehelje utolsó hálacsókját. S mikor végre
hazaért, hétfő estétől szerda reggelig, a temetés órájáig a
templom zsúfolva volt a búcsút járó hívekkel, kik a legmeszszebb községekből is eljöttek imádkozni, búcsúzni, és valami
rendkívülit várni ...
Teste ott nyugszik a Szentháromság-temető sz~rény sírkápolnájában. S7.ékesfehérvár szentelt földjében, mely Szent
István, Szent Imre tetemét takarta és búcsújáró helye volt
századokon keresztül a magyarnak, újra megfakadt a régi
szent gyökér. Azóta nincs nap, a legkeményebb tél idején
sem, hogy a sírnál, melyet mindig élő virág borít, a napnak
minden órájában meg ne fordulnának kegyelet-leróvok, imádkozók, hálátadók a városból, a környékből, az ország minden
tájáról, püspökök é.s leviták, mágnásnők és egyszerű asszonyok, litterátusok és szegény munkás emberek. Valamennyit
a hála és élő kegyelet mellett az a meggyőződés hozza, hogy
egy szent embernek teteméhez zarándokolnak.
E sorok írója VIII. Orbán «Caelestis Hierusalemn konstituciójának és a esc 1277. §-ának előírásai iránti fiúi engedelmességgel csak a történeti igazság mellett akar tanuságot
tenni, mikor megállapítja, hogy Prohászka halálakor szinte
plebiscitum egyetemességével és spontaneitásával tört ki az
a meggyőződés, hogy meghalt a nemzetnek hosszú idő óta
legnagyobb fia, sőt - meghalt egy szent. Az a búcsújárásszerű halottlátogatás, azok a virrasztások az egyetemi templomhan és a fehérvári székesegyházban, azok a tetem- és
koporsó-érinté'5ek plvasókkal, szentképekkel, érmekkel, az a ·
sok könyörgés, mely mindjárt nemcsak érte, hanem hozzá
szállt, a szentnek szólt, és azzal a naiv, de erős meggyőződés
sel és várással párosult, hogy itt csodának is kell történnie.
Csoda nem történt. Az Úristen kímélte fáradt szolgájának békéjét, aki alázatos magától-értetődéssei vette a földön
az ünnepléseket, de ép olyan őszinte alázattal szenvedett meg
minden, személyének szóló demonstrációt; még külsejének
megörökítése is fájdalmat szerzett neki (l. 23, 262).
Hogy azóta mi történik, ájtatos és inségesemberek magányában, azt hűséges kezek jegyzik; de tárgyalása már nem
tartozik ide, Itt csak annak a megállapításnak van helye,
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hogy nem volt az deus ex machina, ha a nép Prohászka halálakor és azóta is csodát várt, és ha meg volt győződve, hogy
egy szentje halt meg. Nagyon is nyilvánvaló volt, milyen
heroikus Iste'n- és emberszeretés, milyen mélységes és élő hit
lángol benne. Hisz ez lesugárzott szaváról, hangjáról, tekintetéről. Hány ember kapta vissza hitét és· kegyelmét azáltal,
hogy Prohászkán keresztül, mint a gót templom festett üvegablakán az áhitattá vált napsugárt, látta beleragyogni ebbe
a profanizált és kihűlt világba a természetfölötti valóságot.
S nem voltak-e sokan közvetlen tanúi, sokan áldottjai annak
az emberfölötti arányú irgalmasságnak, mely soha semmiféle
testi-lelki inség mellett nem ment el részvétlenül és komoly
segítés nélkül. Tudva volt, hogy a püspök a maga személyére
nézve legendás arányokban igénytelen és takarékos. Halhatatlan műveit a hozzá intézett hivatalos és magánírások hátlapjára írta, s még a levélborítékokat is kifordította; a Pestre
szóló leveleket elhozta vagy elküldte, hogy csekélyebb költséggel menjenek; megjelenése, ruhája mindig tiszta, föltünés nélkül előkelő volt ; egyéniségének felsőbhséges finomsága és ízlése ide is kisugárzott. De a sejtő és fürkésző szem
már ezen m~glátta a szegénységet ; és csak a beavatottak
tudták, milyen leleményességgel és gonddal biztosította
minimális ruhaállományának hosszú használhatóságát. Az
sem volt titok, hogy mindig pénzszűkében volt; de az sem,
hogy csakis azért, mert semmiféle kérő nem ment el tőle üres
kézzel. De ő nem várta meg, míg az inség őt megtalálj a, hanem
azt rendszeresen fölkereste a maga tanyáján. Apró tételekben megolvasatlan ezrek és százezrek mentek el azoknak a
mindennapi nyomorúságoknak enyhítésére, melyekből az élet
mindennapos tragédiái szövődnek.
A nagy koncepciók embere kérdezheti : nem lett volna-e
üdvösebb, ha Proh;íszka nagy alkotásokra gyüjt s nem aprózza
így el jövedelmeit; az inség tengerében mi az a néhány csöpp,
mely tő~e került? De a szeretet nem kalkulál, és a szent lelkület nem reklámra dolgozik. Prohászka magányos erdei
sétáin szeretett kerti ollóval és kötőszerrel járni ; egy-egy
lelógó ágat helyre-kötözött, egy-egy fát megszabadított az
élősdiktől, egy-egy kavicsot eltávolított az útból rr.ert
azon valaki elcsúszhat; egy-egy kátyút föltöltött, egy-egy
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pocsolyát levezetett. Nem kalkulálta, hogy ágy sem tud minden erdőt megtisztítani, minden utat rendbe tenni. Az evangéliumi segítés nem az eredményért dolgozik, hanem az útjába akadt nyomorúságon segít, magáért a szeretetért :
L'amour pour l'amour; s ez ne~ a l'art pour l'art végzetes
egyoldalúsága, hanem a legmagasabb ember-eszmény gyakorlati megvalósítása.
Ezt az életet megpecsételte halála : így halnak meg a
hű lovagok a csatatéren, így a polgári élet nagyjai a kötelesség mezején. Annál nagyobb szeretete senkinek sincs, mint
ha valaki életét adja barátaiért. S hogy Prohászka adta a
maga gazdag életét, hogy fölséges egészségét és szervezetét
apró tételekben fölőrölte lstenért ·és az ő országáért és az ő
háza népeért, azt még a távolállók is megérezték, és tétovázás
nélkül megadták neki a legnagyobb emberi nagyságnak kijáró hódolatot.
S ha valakinek lelkében mint novemberi reggel a köd fölmerészkednék a kérdés : mégis nem lett volna-e jobb, ha kíméli magát és ritka értékeit tovább megtartja ennek az
amúgy is szegény világnak, élete és halála határozott nemmel
felel. ő teljesítette azt a törvényt, melyet Teremtője eléje
szabott, mikor őt ilyen ritka természetes és kegyelmi adományokkal halmozta el; és nekünk nincs jogunk keseregni azon,
hogy ő életét nem becsülte többre Istennek róla való elgondolásánál ...
Titokzatos törvénye az a szellemi világnak, hogy a nagy
emberek értékei csak akkor ragyognak föl teljes tisztultsúgukban és áldásukban, mikor életük napja lealkonyul. És a bánkódó kortársaknak és a bámuló utódoknak kötelességük ezeket az értékeket fölismerni és fölhasználni. Prohászka meghalt ; de amit ő belőle a kort~rsak bámulata ebbe szóba foglalt : «Prohászka)), - az él.
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VIII.
•Prohúszka•.

Az igazi emberi értékek és nagyságok mélységeiből, mikéut általában a kinyilatkoztatásnak és a teremtésnek kozmoszából, folyton, örök ifjúságban lépnek elénk a kérdőjelek.
Alig volt az utolsó emberöltőben Magyarországon gondolkodó
ember, aki legalább egyszer életében magának vagy másnak
számot ne iparkodott volna adni arról, mit lát ő Prohászkában ; mi az az új, az a rendkívüli és varázsszerű, aminek igézetét megérezte, aki vele vonatkozásba került. Csattanósan
megnyilvánult ez megint halálakor, mikor a kegyeletes megemlékezések akarva-nemakarva a ccProhászka-probléma» oldozgatásában csendültek ki.
Még nincs itt az ideje maradék nélkül megfelelni mindazokra a kérdésekre, melyek Prohászka egyéniségének mélységéből, mint forrásból a buborékok, fogyhatatlan gazdagságban gyöngyöznek elénk. Hisz a nagy emberekkel állalában
így vagyunk : mindig föladat marad, ki és mi is volt egy
Szent Ágoston, egy Platon, egy Shakespeare, egy Szent Teréz.
Tehát a charakterografiának sokáig sok úttörő teendője marad Prohászka körül. Azonban már ma legalább a benyomások és nyilvánvaló tények áttekintésével meg lehet kísérelni
egy fenomenológiai feleletet arra a kérdésre : ki volt Prohászka?
Ez a charakterológiai fenomenológia arra tanít, hogy mikor egy ember szellemrajzáról van -szó, azt az embert először
tartalmilag kell nézni, aztán formailag. Tarialmilag Prohászkának alapvető velejárója példáU8n gazdagsága. Amit az irodalmi hagyaték áttekintése mutat a teljesítmény szempontjából, azt itt a teljesítménynek alapul szolgáló tehetségek oldaláról kell néznünk. S e tekintetben összefoglalóan azt mondhatjuk : Prohászkában ritka teljességgel voltak kifejlődve
úgyszólván az összes emberi tehetségek, olyanok is, melyek
legrilkábban egyesülnek egy emberben, még pedig azon a
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fokon, mely a legnagyobb emberi nagyságnak kritériuma. Egy··
szóval : Prohászka zseni, ritka sokoldalúságban.
Az elme oldaláról megvolt benne mindaz, ami egészen
kivételes elméleti teljesítményekre képesít : a legbonyolultabb
gondolatszövevényeken bizton eligazodó, a lényeget mindig
biztosan kiemelő világos látás, amelynek tág és szívós memória
szinte ·korlátlan receptivitást biztosít. Enélkül képtelen lett
volna megszerezni azt a sokoldalú és alapos tájékozottságot,
mely úgyszólván minden köteténél bámulatba ejt. Emlékező
tehetségél jellemzi, hogy mérhetetlen összeköttetései dacára
évek mulva is biztosan emlékezett a legigénytelenebb mcsteremberre és diákra : mikor és miben volt vele dolga ; ugyanígy
emlékezésből intézte egyházmegyéje kormányzásának ügyeit,
szédítő arányú levelezését. Történelmi, természettudományos
adatokat, irodalmi utalásokat époly könnyedén tartott meg
és idézett vissza mint elvont gondolatokat. Hány beszédre és
előadásra kellett készülnie ! és az előre elkészített és épen
nem mindig könnyű eszmefonalát soha el nem vesztette. Világos elméje nagy dialketikai készséggel és kapcsoló képességgel
párosult.
A nagy befogadó képességnek megfelel alkotóereje.
Mindenekelőtt
megvolt benne a finom probléma-érzék.
Hisz akárhányszor csak őrajta keresztül támadt az embereknek sejtelme, hogy a gondolkodásnak és nézésnek egy-egy
megszokott útja voltaképen híd, mely szédítő mélységek
fölött vezet el. Megvolt benne az ·a gondolat-energia, mely
az egyszer támadt problémát nem ejti el, hanem hordozza,
érleli, minden oldalról megforgatja, folyton új meg új fogantyúkat talál rajta az oldozgató elme számára. Egyenest azt
kell mondani, hogy dús bölcselő vénával rendelkezett. Ennek
csattanós bizonysága nagy absztra_háló ereje is. Bármennyit
harcolt évtizedeken keresztül az absztrakciók ellen, ő maga
nemcsak ritka méretekben tudott legáltalánosabb szempontok
alá foglalni részletjelenségeket, hanem ami talán még meglepőbb : a fejtegetéseiben is tudott igen absztrakt lenni
(iskolapélda : 20, 298 kk.). Jórészt innen van, hogy akárhány
olvasója vagy hallgatója nagyon nehéznek találta és kevéssé
értette dolgait. VolLkedve és ereje bogoznia legnehezebb és
legelvontabb bölcselő kérdéseket, az ismeretelmélel kérdé-
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seit, melyek az ő bölcselő érdeklődésének homlokterében
állnak.
Persze ezt az absztraktiv bölcselő elmét sajátosan árnyékolta egy kiapadhatatlan színes eredeti fantázia ; és ezt a
képzeletet folyton új anyaggal látta el ~áradhatatlan, rendkivül finom és egyetemes megfigyelő páthosza és képessége.
Aki valaha beszélt vele, nem győzött álmélkodni, hogy a
szónak és szellemnek ez a szuverén mcstere hogyan tud hallga l ni, kérdezni és meghallgatni. De hogyan tudott egészen
gyermekded önátadással rajta feledkezni az életnek vagy a
természetnek akármilyen csekély jelenségén !
Hogy ebben a gazdagságban veszély lappang, kézzelfogható. Nem is annyira a befogadó és alkotó elmének harcára kell gondolni ; hanem az egyetemesítő és absztraháló
értelem egyfelől, a konkrétizáló, egyediségre éhes képzelet és
szemlélet másfelől könnyen szembekerülhet egymással, különösen ha azt a hatalmas szemlélő tehetséget oly olthatatlan
életszomj hajtja, mint ProhászkánáL S nem lehet mondani,
hogy Prohászka ezt a veszedelmet teljesen elkerülte. Hogy
előadása nem egyszer híjával volt a kívánatos, körültekintő
szabatosságnak, hogy fényes elméje dacára sem lett belőle
tudós a szónak közönséges értelmében, annak mélyebb okát
itt kell keresnünk.
Az akarati élet terén Prohászkánál már gyermekkorában föltűnik mind a pozitív, mind a negaítv akarásnak nagy
energiafoka : fáradhatatlan szargalom és kitartás egyfelől,
fegyelem és engedelmesség másfelől : ez az, ami már diáktársainak föltűnt a középiskolában ; és élete további folyamán céltudatos, rendszeres, önmagát nem kímélő aszkézis és
döbbenetesen kemény elszántság által a pozitív akarás
fáradtságot és tétovázást nem ismerő, hősi áldozatra is mindig kész buzgósággá és apostoli tűzzé fokozódott, fegyelme
teljesen önuralma alá gyűrte egyéni életének minden területét ; 30 éves korában jezsuita akar lenni, vagy olasz lmmalduli kolostorba vonulni ; 40 éves korában kész az afrikai
missziókba menni, ötvenes éveiben habozás nélkül aláveti
magát a legnehezebb próbának, 60 éves korában kész akármikor szemébe nézni az erőszakos halálnak is ; és ha kolostorba nem vonult is, az evangéliumi szegénységet, a kemény
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fegyelmet és igénytelenséget mindenüvé magával vitte.
Csakis ez a fegyelmezett és egyben lángoló akarat tudta
létrehozni a munkateljesítésnek és szolgáló felebaráti szeretetnek csodáit, amiket elénk tár élete. Hogyan győzte azt
az írói, lelkipásztori karitatív, szónoki, egyházkormányzati,
társadalmi tevékenységet, a sok protekciót, melyeknek
mindegyike egymagában is elnyomással fenyeget egy normális
munkabírással és dolgozni-akarással rendelkező embert !
Pusztán levelezése legalább 15.000 levelet jelent 1 Hogyan
győzte emellett aztán a konkrét helyzetekben koncentráltsággal, elmebeli, érzelmi üdeséggel, aminek következtében mindenki, akivel épen együtt volt, azt hihette, hogy ő van figyelmének, érdeklődésének, szívének, gondoskodásának főhelyén 1
Honnan került aztán ideje és ereje arra a hihetetlenül intenzív belső életre, melynek némi ízelítőit adják a naplók? Bajos
itt magyarázatot találni ; ez egy páratlanul életerős és üde
fizikumtól támogatott, ritka fokban intenzív és extenzív
akaraterőnek ténye pszichofizikai csoda 1
Még nagyobb értékskálát mutat Prohászka érzelmi élete.
Jézus szentséges Szívének ez a hárfása mintha elsősorban a
szívnek embere lett volna, még pedig megint az érzelmi életnek mindkét irányában : az érinthetőségnek, hangolhatóságnak centripetális és a belülről áradó megindultságnak, megilletődöttségnek centrifugális irányában. A legfinomabb illetésekre is a legteljesebb hangzatokkal rezonált, akárhonnan
jöttek : a hajnali harmatcsepp, a fenyőerdő gótikus áhitata,
a havasok zordsága épúgy ezer hanggal zengett bele a lelkébe,
mint egy gyerl!leknek könnye vagy egy anyókának sóhajtása ;
s mindebben híre sem volt szentimentalitásnak. Különösen
finom volt a szenzóriuma a szellemi világ időjárárásai iránt
és még inkább a természetfölötti világ illetései iránt. Hogyan
is tudott volna máskép az a minden bajjal együttérző, minden nehézséget megértő segítő lenni, hogyan tudott volna
korának vátese, a vergődő lelkek vigasztalója lenni 1 Mindenekfölött hogy tudott volna az a másokat fölrázó é.> megértő
lelki ébresztő lenni, hogyan tudott volna folyton új meg új
hangokat adni a minket körülözönlő természeti és természetfölötti valóságoknak, ha maga a leglágyabb érintésre ezekkel
a valóságokkal erőteljesen együtt nem zengett volna?
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Prohászkának ez az intenzív illethetősége nem volt futólagos hangolhatóság. Fogékonyságát egy állandó benső, önerejében égő tűz táplálta; a bensejében meggyűlt, elmélyült és
megtisztult érzelmeknek állandó kisugárzása ott rezgett
hangjában, tekintetében és belesugárzott és zsongott az
elfáradt, kiszáradt lelkekbe. Ez az ő lélekhpdításának és hitvédelmének új útja : uélni akarni, nemhogy valakit valamiről meggyőzzön, hanem aki látja, az előtt tanuságot tenni a
lélekröln (19, 136). Ezt a lelket suttogta bele szavába, ezt
lehelte bele nézésébe, kézszorításába, ezt csókolta rá az érmekre és szentképekre, melyeket megszentelt, ezt illatozta
adorálő lelke szent tömjénként mindennap az Oltárszentség
előtt.

De ha lehet itt egyáltalán szuperlativusoknak helye, azokat a kifejező tehetségére, illetőleg a szó tágabb és szabatosabb értelmében, az alakító tehetségére· kell alkalmazni. Ez természetesen elsősorban a nyelvén és stílusán ütközik ki ; de
tévedés volna erre korlátozni. Az igazi alkotó tehetséget épen
az jellemzi, hogy átöleli az élet minden nyilvánulását. És
Prohászkánál ezt találjuk. 6 a magyar nyelvből új színeket és
hangokat csalt ki, két kézzel szórta az élettől, szemléletességtől duzzadó kifejezéseket, fordulatokat és kapcsolatokat, a
jellegzetes mondásokat és jellemzéseket, melyek egy hallásra
megtapadtak és jelszavakká lettek; evégből elég végigmenni
pl. az Esztergom-cikkek címein. Ugyanez a teljesség és plaszticitás jellemzi a beszédjét; nemcsak a szószéken és előadó
asztalnál, hanem mindenütt : étkezésnél és úton, abban az
egy-két szóban, amit odavet a futólagos találkozásnál és amit
leír egy rövid levélben ; akkor is, amikor a humornak vagy
szatírának szikracsőjét szórja, akkor is, mikor súlyos helyzetben biztatni, vigasztalni kell. Az ő muzsája sohasem musa
pedcstris.
S ez az alakító erő mindenestűl átfogja őt magát is. Soha
olyan test- és fejtartás, olyan taglejtések, olyan járás! Hogy
milyen művészi tökéletességek és eredetiségek nyilatkoztak
itt meg, leginkább akkor tűnik ki, ha többé-kevésbbé tudatos
utánzóinak hátterébe állítjuk. Hogy aztán arckifejezése és
kezeírása, és alapvetőbben egész fiziológiai és morfológiai
strukturája mily tökéletesen fejezte ki azt a gazdag és szép
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szellemiséget, azt majd külön tanulmány lesz hivatva megmutatni.
A charakterológiának tétele, hogy az alakitó erő első
sorban fokmérője annak, amit «tehetség))-nek mondunk.
Tehát a tehetség tetőfoka, a zsenialitás is elsősorban itt fog
érvényesülni.
Mi alkotja a zsenit? Mindenesetre az érték-termelő
eredetiség és gazdagság. A gazdagságot ne csak egyetemes
keresztmetszetekben vegyük ; Prohászkánál láttuk, ez nála
a tehetségek sokoldalúságában adva van. De meg kell annak
lennie legalább némely tehetségeknek külön keresztmetszetében is. Hisz a zsenialitásnak neJD teljesen megfelelő kifejezése
az eredetiség, vagyis új gondolatok, avagy új formák termelése, hanem ennek az eredeti értéktermelésnek fogyhatatlan
gazdagsága, folytonos új fakadása és bugyogása. Prohászka
azt mondja : «Ez az, ami megkap a forrásnál, a hegyipataknál, a tavaszi fakadásnál: az örök, ami mindig új, a ki nem
merült élet. Boldog, kinek lelke forrás, kedélye friss hegyi
patak, szíve tavaszi fakadás)) (24, 31). Ezzel megrajzolta a
maga szellemének képét. Azonban teljessé ez a kép csak akkor
válik, ha hozzátesszük, hogy Prohászka eredetisége nem szorítkozik a gondolat-termelésnek és a formaadásnak területére
- ami már maga is többnyire két külön embertípuson, a
tudósan .és művészen jelenik meg - , hanem ő az akarat és
szív életének is zsenije, és főként ezáltal teremtett új életstílt.
Nemcsak egy fényes beszédje hordja magán a zsenialitás
lángjegyét, vagy pl. a Magasságok felé sok dolgozata, az Elmélkedések, Soliloquia akárhány része, hanem ezt a zsenialitást sugározza minden tette, minden helyzet-megoldása :
mikor mint esztergomi spirituális a megkésett és wég útközben is öltözködő papnövendéknek csak annyit n.ond : «Ez
hivatás l ?)) ; mikor ,negtartja legendás bevonulását székvárosába ; mikor egy egyesület tisztelgése alkalmával a hemutatott pénztárost azzal üdvözli : «ah, a pénztáros, akinek a
zsebe tele van reménnyel )) ; amikor virágot küld a súlyosan
beteg asszonynak és a tudakozódó kapustól csak azt üzeni :
egy fehérvári pap küldi ; mikor nyári útjában odaáll ministrálni az öreg papnak és mosolyogva hallja latin tudásának
dicséretét ; mikor az öreg sekrestyésnek figyelmeztetésére a
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püspöki módon fölvett stólát «da semplice prete)) igazítja ...
Micsoda Fioretti lenne az a gyűjtemény, mely csokorba foglalná minden jellegzetes szavát és tettét, miket oly pazarul
szórt, amerre járt l
Ez a kimeríthetetlen fakadás állandó ifjúság varázsába
öltöztette Prohászka alakját és művét, és állandó érdeklő
dést biztosított szavának és írásainak. "Ahányszor hallotta
valaki, akár ugyanarról a témáról is, mindig újnak érezte őt
és szavát, mindig vonzónak, érdekesnek, mélynek. úgy voltak vele kortársai, mint vagyunk az örökértékű müalkotásokkal, vagy a természet legszebb bemutatkozásával: sohasem lehet megunni, mindig újnak és vonzónak kell találni.
A tehetségek azonban egy lélek szövevényének csak
lánc-szálait adják. Az ontok benne azok a célirányok és érdekcsoportok, melyekre a tehetségek irányulnak, és melyek
adott esetben megjelölik a tevékenység irányát és jellegét.
S ha erről az oldalról nézzük Prohászkát, megint azon kell
kezdenünk : az ő tevékenységi irányait, az ő érdek-szféráját
valami példátlan gazdagság jellemzi. Igazán megjellemezte
önmagát, mikor 1905-ben az egyetemi ifjúság díszlakomáján Tisza István idézetén ;Z!Jiomo sum et nil humani a me
alicnum puto, a maga zseniális csattanósságával fordított
egyet : Theologus sum et nil divini et humani a me alicnum
puto. Betű szerint: törekvése, érdeklődése, munkája köréből
nem volt kizárva semmi, ami nemesen emberi, semmi, ami
isteni. Élete müve úgy bontakozik ki előttünk mint egy
Divina commedia, melyet szerzője úgy jellemez, hogy sz~nt
költemény az, melyen ég és föld dolgozott (Parad. 25, 2).
Ha ebbe az irány-gazdagságba némi rendet akarunk belevinni, és közeledünk hozzája, mondjuk egy E. Sprangernek
ismert típusaival, talán az egy Machtmensch, az uralkodói, a
cézári típus az, melynek legkevesebb tere van lelki alkatában.
Nem volt meg benne az uralomra termett embernek az a
hajthatatlansága, mely konkrét helyzetben biztos fogással
megmarkolja a fejlemények. gyeplőit és aztán nem enged
többé. űt részvevő szíve, objektivitást sürgető lelkiismeretessége, nagy ember- bizalma és hangolhatósága a konkrét
helyzetekkel szemben nem egyszer ingadozóvá tette. De
rendkívül jellemző, hogy ezt ő élete utolsó szakában hiánynak
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kezdi erezni, és mélyen járó elmélésekben keresi okát és orvosságát (23, 332 kk. 352). Ámde a fejedelmi ember típusa, az
igazi szellem-erkölcsi felsőbbség uralkodni-akarása és tényleges hódítása tiszta formában kiverőrlik titáni egyéniségén.
A zseni felsőbbsége ez, mely cézári póz nélkül kényszerít
térdre; az apostol hatalma, mely erőszak nélkül alapít országokat. Prohászkának nem lett volna igazi küldetése, ha ebben
a7. értelemben hódítani és uralkodni nem akart volna. Tüzet
hozott ; akarhatta-e, hogy ne égjen ? Itt kell keresni a gyökerét annak a magától-értetődésnek is, mellyel az ünneplést
vette.
Spranger homo oeconomicus-ára már sokkal könnyebb
ráismerni Prohászkában : az elérhető valóságokkal számoló, a
javakat megbecsülő és termelő, a lehetőségek reális határain belül céljait kitűző és megfelelő eszközöket mozgósító lelkületki ne ismerne rá itt Prohászkára, hivatási életének minden
szakában és minden területén ! Csak földi gazdagadásra és
é föld javainak élvezetére nem volt beállítva. Megvolt ő benne
az érzék a föld javainak megbecsülésére és gazdaságos kezelésére ; hiszen láttuk, hogy tudott takarékoskodni - ennek
kedves és beszédes szimbóluma az a szokása, hogy amint megmisézett, maga oltotta el a gyertyákat : ne égjenek fölöslegescn. Ez a hősies takarékosság, mely azonban távol állt
a fukarságtól, annyiban is a szó szoros értelmében a homo
oeconomicus vonásaként mutatkozik be, hogy határozottan
egy célt szolgált : menteni a közös értékeket, ellene dolgozni
az egyetemes szcgényedésnek, és takarékoskodni a család :
a szegények számára. Erre a lapra tartozik az a gyakorlatiasság is, mellyef gondjába vett kertben, erdőben sérült fát,
javított utat, szakadó partot, sokszor nehé7. kövek és factarabok fáradságos összehordásával is. Látni kellett, hogyan adott
egészen gyakorlati, részletes figyelmeztetést kocsisnak, tehenesnek az állatok gondozására és kimélésére ; hogyan tanított gyerekeket vigyázni ruhájukra, észszerűen ülni, étkezni.
Különben csak egy tekintetet kell vetni bármilyen kéziratlapjára, még a nem-grafológus is nyomban kiérzi a fölségesen
gazdaságos és egyben utólérhetetlenül művészi tér-kihasználást.
Spranger az uralkodói és gazdasági típus mellett még
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négyet sorol föl : az elméleti, a szociális, az esztétikai (találóbb,
ha azt mondjuk : müvészi) és a vallási tipust. Ha már most
Prohászka fölületes ismerőjének meg kellene állapítania, hogy
ő melyikbe tartozik, illetve melyik uralkodik benne, nyilván
meg volna akadva.
Hallottuk, hogy Prohászka <Cuallási zsenii>. Ez a megállapítás azonban keveset mondó mind tartalmil!lg, mind formailag.
Bizonyos ugyan, hogy Prohászka minden törekvésében, érzésében, lelkének legmélyebb érdekeltségével vallásilag van beállítva ; egész élete ezt mutatja, folytonos elmélyülésben, gazdagodásban, egyenes vonalú fejlődésben. Naplói alig egyebek,
mint vallásos lelkének megannyi gyöngyözése ; csakugyan :
Soliloquia cum et coram Deo ... Bizonyos, hogy az életet és
természetet a vallás színeiben látja; bármire néz, onnan
Isten néz vissza reá. Bizonyos, hogy következetesen a természetfölötti világban él ; belőle veszi indítékait, neki szólnak megfeszülései és áldozatai ; a kegyelem választott edényének érezték kortársai és ünnepelte nemzete.
De époly bizonyos, hogy Prohászka teljes mértékben
magán hordja a szocirilis típus jellegét is. Láttuk ugyan, hogy
az emberekkel nem lép abba a közvetlen személyes vonatkozásba, mely pl. a barátságot jellemzi. Az is tagadhatatlan,
hogy idő haladtával, amint megismeri az életnek sötét oldalát,
egészséges lelke erőteljes undorral fordul el ettől a piszoktól
és nyomorékságtól. Megdöhbentően erős szavak kerülnek tolla
alá, mikor megremeg lelkének ez a húrja.
De megint bizonyos, hogy páratlan együttérzéssel, gyöngédséggel tudja átölelni az embereket, és egész magatartásában a másokra való tekintet szinte ösztönszerű biztonsággal
működik. Finom lelke megkínlód ta az emberi útálatosságokat,
sőt még a kisebb tapintatlanságokat is ; s mindameilett élte
fogytáig kimeríthetetlen türelemmel engedte magához a farizeusokat és szadduceusoka t, sőt még hiszterikosokat is- nem
ember- s lélektanulmány céljára, hanem igazi emberszeretésből, részvétből és segíteni-akarásból. Semmiféle elfoglaltság
és munkahalmozás nem tartotta vissza, hogy sujtottakat,
betegeket, sokszor huzamos időre is, meg ne látogasson, és
legintenzívebb egyéb munkája után is szeHemének kincseit
teljes üdeséggel ne ontsa. Ha előadói, bérma- stb. útjai olyan
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társaságba sodorták, melytől egyébként egy világ választotta
el, a nem-tetszésnek minden jele nélkül a legteljesebb közvetlenséggel helyezkedett el benne, És amint a hozzá érkezett
írások üres lapjaira rögzítette szárnyaló gondolatait, s nem
zavarta, hogy a másik lapon az élet prózája nyüzsög, ugyanúgy
a legkülönfélébb emberek társaságába is tétovaság nélkül,
telj€s közvetlenséggel szőtte bele a maga felsőbhséges küldetésének száJait. Tehát Prohászka finomsága és lelki arisztokratasága dacára lelke legmélyén szociális, nemcsak elvből, hanem
hajlamból demokratikus lélek - a szó nemes értelmében ;
neki voltaképen gyönyörűsége volt az emberek fiai közt
lenni; főként azért, hogy ama gyönyörűség ősképének, a
Bölcseségnek (Prov. 8, 31) áldásait vigye közéjük.
Emellett mélységes evangéliumi segíteni-vágyás és akarás
feszíti szívét. Üres kézzel nem ment el tőle sem kérő, sem
panaszkodó. Ráért minden szomorúnak személyesen írni,
mindenkit személyesen meglátogatni, sőt még társas meghívásokat is elfogadni. Ha még oly sok emberrel volt is dolga,
ha még oly népes társaságba került is, mindenkihez volt
egyéni szava vagy legalább meleg tekintete vagy kézszorítása.
Nem várta meg, hogy a nyomor őt keresse ; maga járt utána.
Esztergomi korában csakúgy, mint püspök korában a legnagyobb nyomorúság tanyái voltak az ő üdülőhelyei. Vasárnap délután kereste föl a súlyos fekvő beteget, mikor mindenkinek van kimenője, csak a szegény ágyban fekvőnek
nem; sa hihetetlenül elfoglalt püspök, aki az előkelők szalónszékeiről percnyi pontossággal, kérlelhetetlenül tudott fölpattanni, órákig ült el egy-egy szegény beteg munkás vagy
cseléd betegágyánáL
Bizonyos, hogy ez a fáradhatatlan, egyetemes emberszeretés Prohászkánál csak úgy, mint a felebaráti szeretet
más nagy hőseinél, pl. egy Páli Szent Vincéné!, a vallásosságból, közvetlenül az evangélium élő szelleméből táplálkozik.
De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy akárhány kiváló
szentet is az égő Isten-szeretés a magányba terelt és csak
óriási önmegtagadásnak, úgyszólván saját lénye megtagadásának árán irányult az emberekre. Prohászkánál azonban nem
nehéz megállapítani, hogy szociális érzéke és elhelyezkedése
egyéniségének közvetlen, természetszerű fakadása, melyet val411

lásossága csak mélyitett, mcgtennékenyített és állandósitott,
de nem teremtett meg. Teliát azt kell mondani, hogy Prohászka nem egyszerűen vallási zseni, hanem egyben szociális
zseni. S ez a megállapítás új színben mutatja be szociológiai
tanulmányait, gyakorlati, politikai és nemzetgazdasági és
publicista tevékenységét.
Hogy pedig az esztétikai, illetőleg művészi kompánens
Prohászka egyéniségének önálló, sőt alapszála, már első
tekintetre vHágos. Irásainak minden lapja és életének minden
megnyilvánulása megannyi tanú rá, hogy mennyire hangolja
őt a természetnek és életnek minden jelensége és vonása,
a kinyilatkoztatásnak és történelemnek minden ténye, még
pedig nemcsak vallási hódolatra és elmélyedésre, nemcsak
szociális segítésre és építésre, hanem ami a művészi magatartás sajátos jellemzéke: szemléletes és harmonikus megformulázásra és az így megalakított élménynek plasztikus
kifejezésére. A naplók tanulságos bizonyságot szolgáltatnak,
milyen szenvedélyes és mélyen meggyökerezett benne a szépnek
szeretete, mely azonban nem szentimentalizmus és nem
esztetizm us.
Végül : a theorélikus ember. Akinek a lelkéhen még
visszhangzanak az ((intellektualizmus túlhajtásaill ellen, az
ahsztrakciók, a merő fogalmi élet ellen folytatott harcainak
kardcsengései, hajlandó azt mondani: igen, Prohászka
fényes elme, azonban a homo theoreticus charakterologiai
kompónense mégis hiányzik belőle. De ne felejtsük, hogy
áttekintésünkben azokról a szellemi irányokról van szó,
melyeket célkitűzések, illetőleg érdekek és indítékok jelölnek
ki; itt azt kérdezzük: mi szabja meg egy tevékenység irányát, érdek-terét. S ha ezt szem előtt tartjuk, nem lehet
kétséges, hogy Prohászka szellemi struktúrájának egy alapvető késztetésével igenis be volt igazítva a probléma-látásra
és oldozásra. Igaz, problémái és feleletei nem a sablónos
tudós keretekben mozognak, hanem az ő géniuszának anyajegyét viselik; de ez nem változtat magán a tényen; s így
azt kell mondanunk, hogy Prohászkában megvolt az elméleti
ember típusának kompónense is.
Épen ezért, mikor az ő szellemi arculatának formai
mozzanatait kell meghatározni, vagyis mikor meg kell álla412

pítani: a tehetségeknek és törekvéseknek e sok-sok drága
szálából milyen minta szövődött, első megállapítállunk az,
hogy Prohászka pszichikai jellemtípusa többdimenziós ;
nem lehet azt mondani, hogy benne egy tehetség vagy egy
irány uralkodó, mely köré mint nap köré a többi bolygóként
csoportosul. Azt azonLan kell mondani, hogy tehetségei közt
valamennyinek szokatlan kiválósága mellett is kimagaslik
alakító és küejező ereje, életirányai közt pedig a vallási és
a művészi kompónens szinte egyenrangú összeszövődésben
kimagaslik a szociális, és még inkább a theorétikus fölött.
S így Prohászka szellemi jellegét formailag is nagy gazdagság,
a poláris elemeknek és tényezőknek valami csodálatos
harmonikus és szabad erőjátéka adja. Ö egyforma intenzitással és jellegzetességgel bensőséges, magába-forduló,
önmagán dolgozó, és ugyanakkor kifelé irányuló : imádkozó
és apostol, szemlélő és s,egítő ; de ugyanígy eszmélő és
céltudatosan jóakaró; bölcselő és egyben mélyenérző ;
evangéliumilag egyszerű és ugyanakkor a legmagasabb művé
szettel alakitö ; az erény-élet oldaláról nézve : szelíd és
energikus, önérzetes és alázatos, ízléses és keresetlen, epés
és humoros ; az érdekek területén : eszmei régiókban
szárnyaló, és gyakorlati eszményekben rendületlenül hívő és
a világot hiánytalan realizmussal látó, a másvilágba tájékozódó és a jelenvilágban teljes odaadással dolgozó; mindent
lstenben értékelő és mégis a földi értékekért teljes energiáját
latbavető ; a formális oldalról temperamentumos és higgadt,
gyermekded és eszmélő, közvetlen és tartózkodó.
Mindamellett ez a lelkivilág mélyen egységes. Igaz,
az emberi keretek végességén az ő gazdagsága sem tehette
túl magát. Lelki életének szokatlan gazdag tartalmú polaritása és óriási életenergiája hozza magával, hogy az antagonista jellemtényezők a polaritásból nem egyszer az ellentétességbe akarnak átcsapni ; s ezzel adva vannak Prohászka
lelkületének korlátai, sőt hiányai. Volt alkalmunk rájuk
mutatni : elméleti téren a képzeleti és intuitív elemnek,
gyakorlati téren a hangolhatóságnak (henopathizmus) és
passzív erényességnek időnkénti egyoldalú érvényesülése.
Amit a sablonnal mérő figyelő Prohászkánál következetlenségnek minősít, mindig ebben a finom és sokszor túlsúlyra
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gravitáló hangolhatóságban gyökerezik. De ez lelki élete
egységének nem lerontása, hanem csak magátólértetődő
korlátja. Entelechiája önmagához hű. Ha életének bármely
szakában bárhol keresztmetszetet csinálunk, és összenézzük
valamennyi tevékenységét, teljesítményét, tendenciáját, idegen hangot, hamis színt nem találunk. Minden leírt mondata,
minden kimondott szava, minden politikai vagy társadalmi
tette, minden állásbeli vagy magánérintkezése mindig ő,
mindig «prohászkain. S ugyanígy ha lelki organizmusának
bármely szövetén teszünk hosszmetszetet, sehol nem találunk
átrétegezéseket vagy töréseket, de még elkanyarodásokat
vagy elágazásokat sem. Egész élete egy egységes alapgondolatnak zavartalan harmonikus kifejtőzése: in codern genere
et codern dogmate. Maga Prohászka életének utolsó tizedében olykor úgy érzi, mintha le kellene magáról választania,
amit reárakott élete és fejlődése. De láttuk (93. l.), itt a legmagasabbra hivatott géniusz a teljesedés kapujának küszöbén
csak azt az utolsó fájdalmas önmagától-szabadulást végzi,
mely az Istenbe való teljes átformálódásnak útjában áll.
S mi ez az egységes alapgondolat, Prohászka valójának
magva és csirája? Talán nem nyúl melléje a szinte szédítő
sokszerű valóságnak ez a megállapítás : Egy átfogó méretű,
domináló erejű, a lélek legmélyén természetszerű spontáneitással fakadó vallásosság, melynek fejedelmi folyamát táplálja
a tehetségeknek és életirányoknak fönt vázlatozott ritka
magas fokú fejlettsége és sokasága, és minden csöppjében,
minden hullámában és sodrában, mindabban az életben,
melyet hordoz és öntöz, át meg átjárja egy egészen sajátos
jellegű zseniális fokú alakító tehetség: ez Prohászka.
Prohászka mindent sub specie aeterni tekint ; lelke minden rostjával a kegyelmi világban, a katholikum konkrét formájában eléje lépő kereszténységben él ; ennek szempontjai
irányítják gyakorlati magatartását; ez szolgáltatja elméléseinek témáit, szociális érdekeltségének jellegét, mely karitativ, papi és apostoli egyszerre; ez szabja meg elméleti állásfoglalásait problémákkal szemben, ez adja alakító páthoszának állandó terét és anyagát. Minden egyéb szempontot és
indítékot ennek rendel alá, és rninden tehetségét és tendenciáját fönntartás nélkül ennek állítja szolgálatába : a . hű
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szolga, aki mind a tíz talentumát gazdag kamataival együtt
visszaadja gazdájának ...
Ami aztán ennekami külsőséges világunkba szakadt vallásos géniusznak sajátosságát adja, ami «Prohászká»-vá teszi
és páratlan hódító erejét biztosítja, az nagystílű művészi
tehetsége és érdekeltsége. Hogy ez mennyire lelke legmélyéról fakad és következésképen mennyirc lényéhez tartozó
kompónenes, csattanósan mutatja az a tény, hogy egyszerre
csak tudatéletébe is beletör, és nem engedi többé nyugodni :
«Nem tudom, minek tulajdtmítsam, de az én lelkemben
a legnagyobb hatalom a szépség, melynek teljcsen hódolok.
Nem értem az igazságtól s jóságtól absztraháló szépséget,
hiszen ilyent nem is fogadnék el; de az igazság- s jóságnak
elő t tem a szépségbe kell öltözködniök ; mert míg ezt meg
nem teszik, azt érzem, hogy szegények s nincs ruhájuk>> (1913
dec. 15 : 23, 256). Jézusom, «te tudod, hogy nekem a szépség
szeretetét adtad, de csak morális tündöklésben, áttetsző lelkiségben>> (1922 jún. 25: 24, lll). Sőt világossá lesz előttP
a jellegzetes müvészi hivatás :
«Megfog a gondolat, hogy a lelkemmel járjam át világomat, s mindent, ami körülöttem van : helyet, várost, kertet,
falukat, réteket, ligeteket, a moóri s a bodajki vízereket, a
Gaját, Csókakőt, ezt a piszkos, nádas velencei tavat s a gránit «hegyeketn Sukoró körül. Meg kell látnom őket, megismernem ... a lelkem kinyilatkoztatásaivá váljanak s elém döbbenjenek Eddig objektumok; de .>zubjcktív alakításaimmá
kell válniok. Le kell őket lepleznem, igazi, reális szépségükben meglátnom. Akkor lesznek enyémek s akkor szeretem
őket» (1922 oki. 14: 24, 122).
Ez az annyira prononszirozott müvészi kompánens adja
vallási életének is sajátos színeit és strukturáját. Az alkotó
zsenít, a művészi embertípust három dolog jellemzi : a megilletődés, a kifejezés pathosza és a formaadás ereje. Ez a
három határozza meg Prohászka vallási életének is a géniuszát. Az ő vallási életének uralkodó jellemvonása az élményszerüség. Egészen közel lép hozzá az Úr Krisztus, Szűz Mária,
a Szentlélek, a szentek, az Egyház ; nemcsak testet öltenek,
hanem közvetlenül érintkeznek vele, a lelki érintkezés minden melegségével és bensőségével. Hogy miről van itt szó,
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fejtegetésnél világosabban megmondja egy példa : Leírja Fra
Filippo Lippi ismert imádó Madonnáját. Aztán folytatja :
«Hát szent oltárok, katholikus templomok, s ami fölöttetek van, nyilt menyországok! Fessetek nekem mindig úgy,
mint Fra FilippoLippi erdőszéle, virágos gyepüs, kívánesi pintyőkés s imádkozó Madonnás erdőszélei. E,z lebegjen a miséző
papnak s ez minden Oltáriszentséget imádó léleknek szeme
előtt ! Hogyan nézzük akkor Pákozd, Sukoró, Dinnyés,
Vele;1ce, Napad, Pázmánd fel-feltünedező tornyait! A katholikus templomok fénytölcsérek, a csúcsuk az oltárok, s fölfelé
tágulnak s befogják az egész eget! Mily nagyszerű geológia
az ott a hegyekben, de mily fénytölcséres s mennyeket nyitogató theológia az ott, az oltárokon kezdődő s égbenyúló s
egeket hasogató csúcsok, kráterek világa ! Szem kell hozzá ...
Ah, Uram, tele van a szemern fénnyel s a lelkem ábránddal
s pintyőkedallal s a patakcsörgéssei s piniák karcsúságával s
gyepek selymével s a Madonna szerelmével! Hívek, áldozárok, anyaszentegyház, új világok, új geológiák, uranológiák
meglátói; csak a karotokat emeljétek fel, ott kezdődik a
nyilt az ég, arany felhőzet, a templom boltját már nem látom,
arrafelé már az Atyaisten, s a Szentlélek kifeszített szárnyai
fogják meg a szíveb (23, 278).
Vallásosságának és általában tájékozódásának ez az
élmény-jellege magyarázza meg, miért harcol annyit a merő
fogalmi valóság-megfogás ellen : nem mintha nem tudná,
hogy a fogalmak is adnak valamit a valóságból, hanem. amit
azok adnak, az neki szegény a közvetlen valóság színeiben
égő világhoz képest; olyanok, mint az árnyak a tes tekhez, a
képek az eredetihez viszonyítva ; ezért idézi oly szívesen Newman siriratát: ex umbriset imaginibus ad verita tem. S ezért
vallási életében szükségképen a misztikai irány felé orientálódik
és előbb-utóbb odajut. Hiába mondja magáról : «Nem vagyok
«médiumOSll konstitució ; igaz, hogy az megint egészség is,
természetesség nálam» (24, 23). Ami a tágabb értelemben
vett misztikai vallási életnek alapvonása:· a «Deum patin, a
természetfölötti valóságok megtapasztalása és megélése, szemben a következtetésekben haladó vagy merőben fogalmakkal dolgozó hitismerettel, az ő vallási életében már igen korán
jelentkezik a háború közvetlenül előtti időben megerősödik,
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és 1921 után teljessé válik. A Soliloquiában ez a fejlődés
nyomról-nyomra kisérhető, és az Élet kenyere legérettebb írott
bizonysága.
Karöltve jár ezzel Prohászkánál a megélt valóságok kifejezésének őserős igénye. Ezért bármiről és bármikor kész
és képes írni, s ezért született szónok, aki gazdag nyelvéhez
teljesen hozzásimuló csodálatosan hajlékony hangjával, hangés taglejtésével, mimikájával a szó legsajátosabb értelmében
meg is játssza beszédjét. A kifejező igény intenzitásávallépést
tart nála a formaadás igénye és tehetsége. Amit ő kifejez,
akár írásban, akár szónoklatban vagy közönséges beszédben,
akár magatartásával, az kihordott és megérett élményeknek
megtestesítése, és ezért művészileg hat. Látni Prohászkát,
amint liturgikusfunkciót végez, lelkigyakorlat volt; de úgyszólván minden életnyilvánulása liturgiai aktus. Minden szavában és minden gesztusában, egész megjelenésében egy átélt
és kiformált élmény áll elénk, úgy azonban, hogy megérezni
rajta : ez kinőtt egy gazdag lelkiélet legmélyebb gyökereiből
és belemutat a végtelenbe; ezért tele van kenettel csepegős
ség nélkül, művészi hatással esztétizmus nélkül : épülés a
szó legteljesebb és ritkán teljesülő értelmében.
Prohászkának ez a tökéletes életművészetc mélyebb forrásra utal. Hisz nála ez nem egy élettevékenységnek sajátossága, hanem kiterjed minden életnyilvánulásra, valamennyit
átjárja az eredetiségnek, a folytonos újságnak és fakadásnak
varázsával; hamindjárt ugyanazt a témát tárgyalja is, sohasem az az embernek benyomása, hogy ismétel; hanem mindig
újszerű, s ezért mindig érdekes és elragadó; mindig önmagát
adja, ezt megérzi· az ember, de sohasem unalmas és sohasem
tolakodó.
Ez mélyebb forrásra utal. S ez a mélyebb forrás abban
keresendő, hogy Prohászkánál minden lelki tartalom élmény,
és minden élmény képpé válik, nem előkészület és fejlődés
nélkül, de tőről fakadó ős élet-késztetéssei; nem úgy, hogy
a megszületett élmény keres képet, melyen kiformálódhatik,
hanem az már képnek születik ; s megint nem halvány, vértelen rajznak, hanem élettől duzzadó, az élményt személyesítő és ép ezért valóságot, életet sugárzó képpé : amilyen képe
az atyának a jól sikerült fia, amilyen képe a szép léleknek
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a finoman megalkotott test. Ez az, amit Prohászka eidetizmusának mondottunk. Ű ama ritkákközül való, akiknél kép és
valóság, gondolat és kép őseleven, meg nem tépett egységben
van, miként azt a primitívek lelki életéről állítja Bachhofen
és Dacqué; miként a hat év körüli gazdagabb lelkű gyermekekről és a legtermékenyebb és leghatásosabb művészekről állapítja meg E. Jaensch, az eidetizmus theorétikusa; aminek
vesztét siratja Klages, mikor megállapíthatónak véli, hogy a
kult(,ra haladtával a szellem, a reflektáló és absztraháló szellem elszakadt a lélektől, vagyis az átlelkesített valóság egységétől. Ha Klages ismemé Prohászkát, érdekes, de hibás
elméletét meg kellene korrigálnia. Prohászkánál megtalálná
azt az életteljességet, mely eleven egységbe fűzi a gyermekded
közvetlenséget és művészi képes-látást a legtisztább szellemiséggel, a ráelmélő és megfogalmazott világnézetnek és a célirányos akarással átjárt megfegyelmezett lelkületnek teljességével. Prohászka ezáltal ritka példáját adja annak az életteljességnek, mely emberben egyáltalán megvalósulhat.
S itt kell kopogtatn.unk, ha mindenáron formulára akarjuk hozni, ami Prohászkában köztünk megjelent. Az életnek
ritka kegyeltje ő ; annak az életnek, mely az élet ősforrásában,
a Szentháromságban fakad és hullámzik végig az örökkévalóságon a tartalom és forma hiánytalan tökéletességében, s aztán
a teremtésnek és kegyelemnek kettős kataraktájában árad
és zuhog bele az időbe. Prohászka ez életáram egy hullámának
tudja magát ; hivatását abban éli meg - ha ezt eleinte nem
is látja világosan-, hogy benne forrás fakad, honnan tisztán,
egészségesen, folyton új buzogásban tör elő a teremlés és a
kegyelem medrében áramló szentháromsági élet ; ami a
teremtésben és kegyelemben, természetben és kinyilatkoztatásban, történelemben és egyházban, lélekben és Szentlélekjárásban, emberben és Krisztusban mint élettartalom és gondolat, mint életcél és érték és motívum, mint öröm és remény
és tetterő föl tud ragyogni és tudatos bensőséggé születni
emberi szellemben : mindazt Prohászka ritka sokoldalúsággal
és intenzitással a Szentháromságban előképezett életnek harmóniájában egyesíti, megéli és életet árasztó művészi kifejezésre hozza.
Ez Prohászka, és ez az ő páratlan jelentősége; és ez
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halálával meg nem szűnt, hanem a megfelelő keretek közé
kivánkozik.
Nincs kétség benne, hogy hanyatló kornak vagyunk gyermekei. Kultúrbölcselők, historikusok, szociológusok a legkülönfélébh oldalról megállapítják, hogy az egyesben és közösségben az életnek ősegysége folyton bomlik és mállik, az életnemző alakulatok széthullanak. Klages ezt a szellem és lélek
antagonizmusának nevezi, Tönnies a Gemeinschaft és Gesellschaft harcának. Ebben ami kultúrkörünkben az élet-akarat,
sőt még az emberiség fönntartására irányuló akarat is szerumelláthatóan gyöngül. Gyöngül a természetfölötti hitnek is életformákat építő, hatalmas tömegeket mozgató és emelő ereje.
Maga Prohászka ezt világosan látja és siratja: «Folyton
siratom a kereszténység rémséges aposztaziáját. Szakad minden . . . part és kötelék, s a lelkek széthullanak» (24, 180).
«Szentegyház, tudod, mi vagy szememben? Szép matróna egykét elkésett, lassan le-leiparkodó könnyel arcodon. Elkésett
könnyek ; a nagy emóciók fáradt gőzének lecsapódása ...
Szent Egyház, legyenek gyöngyeid, legyenek könnyeid l Érj
rá, küzdelmeid közt sírni, szent örömtől, elmélyedéstőL Érj rá
szeretni, érezni, élni, virágot ültetni és gondozni. Érj rá örülni,
énekelni ... » (24, 190). Tagadhatatlan, hogy a katholikum
minden ízében át van itatva azokkal a közvetlen fakadású
indítékokkal, melyekből kiindulhat egy életmegújhodás; és
nem volna nehéz megmutatni, hogy a fönt jelzett eidétikuru
és a katholikum benső rokonságban vannak - új szempont
a katholiklim közeljövő kultúrhivatásának méltatásra, és új
szempont Prohászka katholicitásának megértésére és méltatására. Most elég megállapítanunk, hogy egyre fogy azoknak
az egyéniségeknek a száma, akiktől erőteljes életlökések indulnak ; mcrt hiányzik még az értékesebbekben is az életnek
vagy gazdagsága, vagy ereje, vagy egysége. Pedig csak egyéniségekben feslik az egységes, koncentrált, szerves, közvetlen
élet, az igazán élő élet. Tehát csak onnan indulhat a regenerálás. Ezeket az életadó egyéniségeket azonban csak az élet
ősforrásának, a Szentháromságnak árnyékában lehet találni.
S itt válik meg Prohászkának egészen sajátos hivatása.
Ha végignézek ott, hol az örökélet igéi letétben vannak,
-másutt igazán kár is volna járni,- ha végignézek az egy-
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házon, és nagy emberei közt keresem Prohászka társaságát,
kevés az, kiken megakad tekintetem, alig néhány, kiknél megállok.
Korunkhoz korunknak gyermekei állnak legközelebb, és
ezek közt csak Newman az, akit Prohászkával össze lehet
mérni. Benne megvan miként ProhászMban a lélek lényéből
fakadt mélységes vallásosság mint domináns, a misztikai közvet]Pnség, a fogalmi megismerés jelentőségével szemben való
rezerváltság, a szellemn~k probléma-forgató ereje, az egyéniség varázsa ; de nyomába sem ér Prohászka sokoldalúságának,
egyetemes plasztikai tehetségének, örök ifjúságának; jellemző, hogy Newman már 50 éves korában aggastyánnak
érezte magát, jóllehet 92 éves korában halt meg. Majdnem
teljesen hiányzik belőle Prohászkának fáradhatatlan és letörhetetlen apostoli páthosza.
I;Jossuet és Pázmány azért kinálkoznak összehasonlításra,
mert szónok-fejedelmek, és az utóbbi magyar egyházfő. De
első tekintetre nyilvánvaló, hogy ezekből az erőteljes reneszánsz- és restauráció-vezérekből hiányzik Prohászka finom
művészi lélek-struktúrája, vátesi szelleme; amint viszont
ő benne hiányzik amazoknak uralkodó és korntányzó tehetsége. A szónak mcstere mind a három, de más értelemben; egy
Pázmány és Prohászka szónoksága közt körülbelül az a
különbség, ami a durvább és finomabb anatómia között van.
Jrói tehetség tekintetében Pascal vehetné föl a versenyt
Prohászkával, akivel mélységes, az egész lelki jelleget meghatározó komoly vallásosság és misztikai közvetlenség állítja
egy sorba. De egyébként Pascal egész lelki struktúrájúval
inkább Newman, mint Prohászka.
Ha a távolabb multban keresünk párhuzamot, meg kell
állnunk Assisi Szent Ferencnél; nem véletlen, hogy Prohászka
első s szinte utolsó írásában fölséges emléket állít Umbria
Isten-dalosának (12, 125 154). Az evangéliumi szegénységet
majdnem ugyanazzal a szenvedelemmel szerette, vallásossága
nem kevésbbé tüzes, átfogó, bensőséges és gyöngéd, jóllehet
a theológusnak és a XX. század gyermekének vallásossága,
és nem a középkori umbriai kereskedőfiúé. Ami leginkább
egymás mellé állítja a kettőt, az az plasztikai adomány, az a
szent művészi tehetség, mely egészen új életstílt tud teremteni,
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és ezzel igazán gazdagítja magát az életet. Ezt az életstilt
jellemzi, hogy a következetes természetfölötti
orientáció és világgyőző aszkézis mellett valami őserős, tüzes
életigenlés és életöröm lüktet bennük, mely a világot, a természetet csak úgy mint az életet és az embereket nem massa
damnata-nak tekinti (pokoltölteléknek mondja Prohászka),
nem megátkozott várnak, melyet kerülni kell, hanem Isten
kertjének; s aki Isten gyermekének lelkével jár benne, annak
Istent és az ő szépségét és kegyelmét dongja, zümmögi, illatozza minden bokor és virág. Isten- és emberszeretésben egy
színen állnak ; de Szent Ferencben hiányzik az az egyetemcsség és elméleti páthosz, mely ennek a problémákban gyötrődő
nemzedéknek fárosza lehetne ; viszont Prohászkában hiányzanak a misztikai életnek ama rendkívüli útjai és adományai,
melyek az assisi stigmatizáltnak alakját örök glóriával övezik.
Ha visszamegyek az egyház ókorába, megállapodom
Szenl Agostonnál; és nála tovább kell időznöm. Hiszen a
nagy hippói püspök a maga hatalmas és mozgékony szellemében szintén egyesítette egy kornak, egy hanyatló kornak
vajúdásait és fáradhatatlanul kereste a megoldásokat. Tüzes
temperamentuma, apostoli buzgalma, fogyhatatlan kifejező
kedve és tehetsége, irodalmilag is megfelelő módon lecsapódó
szellemi élete : Prohászkában mind párhuzamra talál ; sőt
még a külső életkörülményekben is föltűnően egyeznek a
szerény hippói és a szerény fehérvári egyházmegye író, tudós,
szellemies püspöke. A legföltűnőbb eltolódás köztük talán
abban van, hogy Ágoston életstílje hírül sem annyira eredeti
és új, mint irodalmi stílje; s Prohászkánál ép az a nagyszerű,
hogy a kettő tökéletesen egybevág. Továbbá Ágoston mégis
inkább homo theoreticus, bár egy eidétikus tetétet nála is
meg lehetne találni; összteljesítményének zavartalan eredetiségéből és tökéletességéből levon, hogy egy kifacsart, elöregedett műveltségnek, egy külsőséges retorikába foszlott latin
irodalmi hagyatéknak örököse, és annak porát nem tudta
mindenben Plég gyökeresen lerázni, míg Prohászkát kegyes
végzete a magyar nyelvnek, irodalomnak, kultúrának úgyszólván szűzi talajába állította bele, mely az alkotó zsenit
semmiben sem kötötte meg. Viszont Szent Ágostonnak ez a
történeti helyzet és tanító-páthosza olyan helyet biztosí-

mindkettőnél
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tott neki az egyházban, milyent Prohászka már nem foglalhat el.
Elutasíthatatlanul fölkínálkozik a párhuzam Szent Pállal, a nagy «lélekgyujtogató»-val (24, 128), melyet csak azért
nem merek keresztülvinni, mert Szent Pál a rendkívüli
kegyelmi fölkészültség régióiba van beleállítva, és ezeknek
a mozzanatoknak a rendes kegyelmi élet útjaitól való gondos elválasztása, az összehasonlítás szükséges előföltétele,
külön vizsgálatot igényeine. Csakjelezni akarom, hogy psziché,
irodalmi jelleg és kiválóság szerint Prohászka legközelebb áll
a 40 év körüli Platonhoz, a Phaidros és Symposion Platonjához.
Ha Prohászka itt a legnagyobbakkal van párhuzamba állítva, azon nem kell megütközni. Mert közülük és közébük
való. Ez a rövid tanulmány ezt minden lehető ellenvetéssel
szemben tüzetesen bizonyítani nincsen hivatva ; de talán sejteti azokkal, kik meg akarják látni. Mert hát nem kell felejteni, hogy a közelmult nagyság kellő arányozásához kell
mindencsetre megfelelő távlat, melyet azonban nem okvetlenül
hoz meg az idő ; de kell azonkívül bizonyos fogékonyság ; s
ezt az utóbbit fejtegetésekkel és bizonyításokkal segíteni
lehet, de megteremteni nem.
Nekünk magyaroknak nagy érdekünk erre ráeszmélni.
Hiszen az imént vázolt párhuzamokból önként kínálkozik a
következtetés, hogy Prohászkához hasonló érték még nem
jelent meg a magyar szellemi égen.
·
Áhitattal állunk a Gondviselés útjainak kifürkészhetetlen fordulójánáL Prohászka atyja 1871-ben Feldkirebbe
költözött, és majdnem magával vitte tizenkétéves fiát is;
és így kicsinybe mult, hogy az atyja révén osztrák és az anyja
révén német eredetű Prohászka hatalmas életfolyama bele
nem torkollott a német kultúra tengerébe. Prohászka maga,
mikor időnként nagyon a lelkére borul nehéz küldetése egy
érzéketlen és pogány hajlamú néphez, tűnődni kezd: miért
épen ide, ehhez a néphez küldetett (23, 297). Nem egyszer
hallottuk, hogy Prohászka géniuszának egyedül megfelelő
keret egy nyugati nagy kultúrnép és annak nemzetközi irodalma és nyelve lett volna. Hisz tagadhatatlanul probléma
is az : Prohászkának egyetemes nagysága és kétségtelenül
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gondviselésszerű egyetemes hivatása hogyan nő majd ki a
magyar kultúra és nyelv keretébe szorult elszigeteltségből?
De azt meg lehet állapitani, hogy a gondviselésnek különös kegye volt, hogy Prohászkát magyarnak tette meg. Nemcsak azért, mert a magyar oly szegény prohászkai értékekben ;
hanem azért is, mert mindent összevéve : ennek a ritka és
ép ezért kényes virágnak - bár különösnek hangzik - a
magyar talaj felelt meg arra, hogy teljesen öntörvénye szerint kifejlődjék és Isten-alkotta entelechiájának egész tartalmát kiteljesedésre hozza. Egész szellemi temperamentuma,
és nevezetesen eidetizmusa föltűnően rokon a magyar lélekkel
és a legmélyebb magyar irodalmi élni-akarásokkal ; és igy
homogén pszichikai temperatúrában fejlődhetett géniusza.
Jelentősebb azonban, hogy a még meg nem csontosodott
magyar kultúra és a még meg nem merevedett magyar irodalmi nyelv szabad utat engedett új világot alkotó géniuszának. Itt még lehet nagy arányokhan alkotni irodalmi, sőt
életstílt : a nagy nyugateurópai kultúrákban hovatovább
már a kicsiszolt és kifinomodott nyelv beszél az ember
helyett, és a részletezett és rögzített életformák tologatják
az embert és oldják meg helyette a helyzeteket, melyek
különben hivatva vannak alkotásra kihívni a szellemet.
Továbbá a mi differenciátlanabb nemzetközi kultúrviszonyaink ilyen őseredeti géniusznak inkább engednek szabad
alakulást saját törvénye szcrint ; míg a nagyobb nemzetközi
nyilvánosság hamar hajlandó sablonjaival befogni, megbosszantani, sőt föltartóztatni.
Prohászka legfőbb hivatása lesz hosszú időre causa
exemplarisnak és magister vitaenek lenni abban, hogy a mai
ember, a mai kultúrértékek és életigenlés igényével keblében
mikép élheti a teljes katholicizmust. Nos, ma a magyar
katholieizmus ennek a katholikus problémának a megoldása
szempontjából előkép-jellegű. Megvolt és megvan itt a katholikus életáram, de kissé erőtlen ; hiányzik belőle az. a törtetés, clszigetelődésre is kész elszántság, mely pl. a francia
katholicizmust jellemzi; hiányzik az a félelmes szervezettség,
mellyel a német katholieizmus dolgozik. A szellemi negációk,
melyek kikezdték az európai szellemet, ide is beszürenkeztek,
tehát megoldást sürgetnek és arra módot adnak ; dc a lelke-

ket tönkre nem tették. Gyökerében egészséges, alkotásokra
hivatott katholieizmus ez a magyar katholieizmus, nem
annyira polemikus éllel, hanem inkább a katholikus ősértékek
pozitiv érvényesíteni-akarásávaL De kell még bele magáraeszmélő öntudatosság, mélység és lendület. Prohászka ezt
hozott.
.
S az örök Isten, kinek gondja és irgalma épen a legsujtottabbakat karolja föl, két évezred mesgyéjén, egészen új,
minaen eddiginél súlyosabb megpróbáltatások küszöbén
talán azért adta a magyarságnak Prohászkát, hogy tőle
vegye, aminek eddig leginkább híjával volt, és amit eddig egy
nagyja sem adott meg neki : Hogyan lehet a katholikus benső
séget és misztikai lelkiséget egy elkülsőségesedett korban is
érintetlenül és hő~i fokban megőrizni, hogyan kell hitetlenek
közt hitben és hitből élni, úgy hogy annak a régi hitnek új
világmegváltó ereje nyilvánvaló legyen; hogyan kell és
lehet következetesen vallani a magánéletben és a nyilvánosság előtt a teljes katholilmmot, úgy hogy a világ fiai is
térdre kényszerüljenek; hogyan lehet egy vásári korban, technikai versenylázak közt éltető összefüggésben maradni az élet
és természet ősközvetlenségével ; hogyan lehet ráeszméléssei
önmagát szétszedő meddő időkben gyermekded közvetlenségben élni Istennel, természettel és másvilággaL
Prohászka egyénisége, élete és műve immár eltörülhctetlenül beleszövődött a magyarság szellemi életébe és történetébe. A következő nemzedékek lassan megtanulnak az ő
szemévellátni magyar tájakat és látni a katholikus multnak géniusz-járását, melyet ő támasztott föl nemcsak a Pilishegyén, hanem mindenütt, hol magyar szó hangzik és magyar
sóhaj száll égnek; megtanulják az ő szívén és lelkén keresztül
nézni a magyar történelem utainak és kanY,argóinak értelmét,
a magyar közélet jelenségeit és föladatait. Prohászka magyar
nemzet-megújító munkája útban van.
Mikor és mikép válik hatékonnyá egyetemes hivatása?
Talán mikor a magyar nemzet ismét egyetemes történeti
hivatáshoz jut a keresztény népek családjában? Vagy talán
ő van hivatva utat nyitni ennek a jövendő magyar hivatásnak ... ?
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2.
KALAUZ
PROHÁSZKA OTTOKÁR NAPLÓJEGYZETEIHEZ

E Kalauzban azoknak kívánunk segédkezet nyújtaní, akik a
Naplójegyzetek alapján Prohászka Ottokár l e lk í a r c á t akarják behatóbban tanulmányozni, megismerni.
Ka l a u z t mondunk és nem tárgymutatót. Bízonyos szempontból kevesebb, más szempontból több annál. Kevesebb: nem sorolunk fel mínden előforduló nevet és tárgy at. Márcsak azért sem,
mert hamind felsorolnánk, akkor sem volna mutatónk teljes, hiszen e Naplójegyzetek csak szemelvények. De célunk szempontjából nem is volna értelme futólag említett nevekre, nem jelentős személyekre, eseményekre utalni.
S épp ezért több a Kalauz, mint a tárgymutató: megkönynyíri a szerző egyéniségéneK, gondolatvUágának megismerését.
Tárgykörök szerínt,megfelelő tárgycsoportokban hozzuk utalásainkat, így egymás mellett találja kiki az őt érdeklő
témákat. Nem lapszám, hanem a naplójegyzet d á tum a szerint utalunk: ezzel már adva van a szerző életkoránakés életpályájának megfelelő szakaszához való kapcsolás. Ennek megkönynyítését azolgál~a Prohászka életrajzi adatainak, a Naplók évszám
szerinti tartalomjegyzékének alább közölt-és olvasójelként klilön lap on is lenyomtatott - áttekintése. (Lásd 439 .l.)
Ami mármost e Kalauz fe l os z t ás á t illeti, magától kÚJálkozott alapul Prohászkának gyakran hangoztatott vallomásszerű
mondása: "Teologus sum, nil dívini humanique a me alienum
puto" - szabadon fordítva: Pap vagyok, tehát minden, ami isteni és emberi, rokon velem! Ennek megfelelően az I. tárgykörbe a
Prohászka em b e r i és p a p i a r c á t megismertető feljegy zésekre utalWik, a II. tárgykörben a t e o l ó g us , a III. tárgykörben
pedig a b ö l cs e l ó és nemzetnevelő tanításaira. E három tárgykörbe tartozó 19 tárgycsoport részletes felsorolását lásd alább.
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A Kalauz használata szempontjából eleve ajánljuk a három említett tárgykörön belül a kisebb tárgycsoportok címeinek
áttekintését és a rokoncsoportok figyelembevételét. Má~csak azért is, mert a határok sokszor elmosódnak, a témák és vonatkozásaik egybefolynak. ·Igy elsősorban kínálkozik az I. rész figyelembevétele. Ha pl. valaki Prohászka aszketikus tanításaira kíváncsi (13. ), figyelembe kell, hogy vegye saját lelkiéletére vonatkozó jegyzeteit is (2.) és fordítva, ha valaki Prohászka papi
arcát akarja behatóbban tanulmányozni (3.), feltétlenül meg kell,
hogy nézze a ll. részben a papságról írottakat is (9.) és i. t.
Ahol fontos, ott eleve is több csoportban utalunk egy-egy feljegyzésre. Természetesen, témákban gazdagabb napi feljegyzésekre akár egy csoporton belül is több vezérszóval utalunk, ha az
összefüggés ne~ magától értetődő. Egy-egy mondatra, pársoros
feljegyzésre is utalunk, ha ez hangsúlyos, elvi jelentőségú"jel
lemző. (V. ö. pl. sasperspektíva, 12; Mária tisztelet, 13.) Bizonyos nevek, tárgyak pedig - célszerúségi szempontból - alcsoportokba kerültek (v. ö. pL tájak,1), eltérően az ÖM. tartalommutatójától, amelynek utalásait túl.nyomórészt átvettllk, de lényegesen kiegészítettUk.
Az u t a l ás ok dátum szerint történnek, de rövidség kedvéért
azévszázadot nem jelöltük, tehát:
78. x. 17. '08. xn. 14. = 1878. okt.17. '1908. dec.14.
Az ugyanazon évre vonatkozó utalásoknál pontosvessző választja
el a különböző hónapok dátumát és egyszerú vessző egyazon hónap napjait, tehát:
23. I. 3; II. 6, 20.= 1923. jan. 3; febr. 6. és 20.
A kövérszedésú nagyobb számok más tárgycsoportok sorszámai,
igy pl. lásd 12, az erkölcstani tárgycsoportra utal. Ha a "lásd"
után nincs szám, azonos tárgycsoportra utalunk.
E Kalauz szerkesztője érzi leginkább az összeállítás tökéletlenségét. Sokszor nehéz a témákat szétválasztani, elhelyezni,
. egy géniusz megnyilatkozásait kategóriákba szorítani. Mégis vállalkozni kellett e feladatra a cél érdekében. Úgy véljük: mclius
sic esse, quam omnio non esse, mégiscsak több e Kaláuz a semminél. A második kiadásnál értékesíthető észrevételekért pedig
előre is köszönetet mondunk.
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I. PROHÁSZKA. tLETE, EGYtNISfuE, MÚKÖDtSE

l. .,Prohászka", Az ember, az író, a művész
Prohhz ka· anyja 88. VW.13.
- apácák közt 88. VII.16. ,ll. V.
- egészsége 15. Ill. l.
- elégedetlensége önmagával
88. IV. 27.
- érintkezése másokkal 85. v n. 5.
- és az Akadémia 13. IV. 14.
-és a barokk 16. vm. 26. 21.
IX. 9., 22. XII. 19, 28., 23.
11.18.
- és Bemini 23. X. 28.
-és az emberek 19. IX.l2.
- és Filippo Lippi 15. II. l.
- és az indexretétel ll. VI. , 13.
X.l5; XI. 22.
- és a Magyar Sion 12. XII. 22.
- és a müvészek ll. xn. 27. ,14.
IV.8.
-és a nói világ 12. V. 2., 19.
vm. 2.
-és a Petófi Társaság 13. IV .14.
-és a szépség 13. XII.l5.
-és a wdomány 85. IV.15., 88.
II. 24.
- fiatal kora 85. II. 22.
- keresztségi jubileuma 21. X. 20.
- készülése a túlvilágra 19. XII.l.
-önprobléma 88. IV. 27., 14. I.
28: VI. 25.·, 19. VII. 28: VIII. 2.
- öregedése 15. X. 10.
- törésmentessége 14.1. 28.
Naplóban jellegzetes
epizódok:
Bosnyák Zs. 98. Vlli.12.
Liszt F. ll. vm. 3.
ministráns 14. n. 15.
moszkvaí népgyúlés 22. VII. 2.
öspásztorok 21. I. l.
plébánián 14. II. 15.
l
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e p i z ó dok (folyt.):
sekrestyében 13. X. 15.
temetöben 86. X. 24.
hang ul a tok:
alkony 85. VI. l.
harangszó ll. V., 22. Ill. 9.
vonatfüst 85. XI. 15.
tájak, szent helyek:
Bodajk 22. IX.lO, 15, 21.
Gajavölgye 21. X. 27.
Léka 21. VIll.l7.
Lovasberény 21. IV. 16.
Márianosztra 87 .1.11., 88. II.
ll-13 .• ll. v.
Nürnberg 85. VIll. 20.
Pilis 19. XI.l3, 15, 17: xn.l6.,
20.XI.l9.
Regensburg 85. vm.l9.
Székesfehérvár 14. XI. 2.
Tragós ll. VI; VII. 22.
Zirc 21. IX. 28.
Természetból Istenhez:
11. vn. 22., 22.rx. 15, 21.
égbolt 22. IX. 14.
esöcseppek 21. X. 29.
források, kutak 24. I. 12.
gejzlÍ 21. I. 26.
IWs 21. V.l8.
hegyek ll. vn. 31.
hegyi vizek 23. III. 22.
karlsbadi vízsugár 21. xn. 6.
madárfészek 13. V. 21.
nádas 22.1X.l9.
tenger 22. IX. 21.
vadrózsa 22. III. 25.
virágok 19. XII. l.
Természet ölé n 85. XI. l..
86. v. 25: x.17, 24 .• 88. vn.
18.,19.XI.l3,15.,21.X.20.

2. Prohászka lelkiélete
Prohászka al,zata 80. X. 19.,
86.Vn.10.
- bensósége86. XII. 24., 87.Vlli.
22 •• 89. vn. 27.
- búnbánata 81. vm. 22, 23; x.
19.,96.LX.1.,23.I.26.
- buzdulása más példáján 84. I. 2.
- egyháztusága 13. X.15., 15.
Ill. 21.
- életszentségre törekvése 81. XI.
13., 82.LX.10., 85.n 22; XI.
15 .• 89. vn. 26 •• 95. vm. 6 ••
98. vm. 7.
- elmélkedései 85. XII. 8., 91.
vm.12.
- engesztelé lelk1llete 88. LX.12.
-gyónása 86.VII.14., 91.Vlll.10.
- imádása 22. XI. 28.
-Istenszeretete 78.III.14., 88.
rx.12 .• 96. rx.1 •• 08. xn. 23 .•
ll.Vn. 22. ,15. X.10., 22.VIII.
22; XI. 28., 23.1. 26.
- Jézus-szeretése 80. X.19., 81.
XI. 6., 84. n. 24., 86. vn.13,
IX.17; xn. 24. • 87. 1.18; vm.
30; x.15 .• 90.1.10 .• 95. vm.
7., 98. VIII.ll., 05. XII.14.,
14.1V. 8; VI.l., 19.XII.12.,
20.III.11.,23.l.22.,24.II.6.
-jó feltételei 79. II. 2., 80.IV.
7: v .13 .• 81. vm. 22; XI.13;
XII. 27., 82. I. 6, 31; IX. 10.,
83. II. 22: XII. 31., 84. XI. 30;
XII. 24., 85.II.19;Vn. 3, 4; XII.
8 •• 86. vn. 13, 14 •• 87. vm.
22., 98. VUI. 7., Ol. LX.1.
- kápolnáfa 19,·XI. 21., 21. III. 5;
X. 27. , 23. I. 3.
- keresztútja 88. n. 22.
- kompassziója Krisztussal 21.
III.14.

P.lelki~i<ije

81. X. 9., R5.V.1.,
91. vm.1o •• 01. rx •. 1.
- lelki hangulatai 79. I. 5., 81.
vm.15. ,83. V. 6;Vm.10. ,84.
II. 24; XII. 31., 85.II. 27; IX.15.
88.II. 6: III. 21. • 91. vm.1o ••
95.XI.12.,19.LX.12.
- lelki szárazsága 81. XII. 26.
-lelki szenvedése 85. V.1.
-lelkigyakorlatai 78. X.17., 79.
X.19., 80. X.19., 81.VIÍI. 22;
x.18 .• 85. vn. 3 •• 86. vn.1o14 .• 87. vm.19 .• 89. vn. 263o •• 9o. vn. 5 •• 91. vm. 9,12.,
95.Vm. 6, 7., 96. IX.l. ,97 .VII.
25 •• 98. vm. 7 •• 99. vm. 3o.,
01.VUI.31.,05.Xll.14.
- misztikai megnyilatkozásaira
példák: 05. XII. 14. , 14. VI. l.
21.V.18., 23.n.3,6,20; XII.
3,,24.XI.28.
- nagylelldlsége 85.II. 27.
-Oltáriszentség imádása 84. LX.
26., 86. n. 25., 89.Vn. 28., 05.
XII. 14., 15. II.1, 21; XI. 25.,
22.IX.19. ,23. II. 3, 6, 20,IV. 7.
- pápakegyelete 78.II. 8., 82. m.
2.,13.X.15.,20.IV.26.
- részvéte embertársai iránt 84.
XI.12.
- szemáldozása 85. III. 5., 87.
m.2.,14.VI.1.,23.II.3.
- szentrnise utáni hálaadása 19.
XI.21.,21.III.5;Vm.17.,22.
VI. 25., 23. I. 3; II. 6, 20.
- szerzetbelépési tervei: lásd P.
és a Jézus Társasága 3
- Szúz Mária-tisztelete 85. XII.
-8., 88. IX.16. v. ö. még Szúz
Mária 13
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3. Prohászka, a pap és
Prohászka buzgó papi lelid.Ilete
86.v .3o., 87.x. 3o: xn.8 .• 88.
X. 31., 90. V. 2., 95. Vm. 4.
-hivatása és hlvatástudata 78.
X.17., 79. VU. 7. ,82. V. 28, X.
12., 85.IV. 8., 86. Vll.12., 95.
1.11: vm. 4, 6 •• 96.IX.1., 99.
V!ll. 30., 01.IX.1. ,ll.VI. ,14.
I. 2i., 15. X.10., 19. VU.17.,
23. vi.8.
- és a Jézus Társasága 83. xn.
31., 86. vn.12 •• 87. vm. 22.,
9o. VII. 5, 7 •• 11. vn. 31., ~1.
V.18.
- odaadása lstennek 78. U. 2r X.
17 .• 81.1.15 •• 82. I. 6, 31 •• 87.
VW.19., 89.I.20., 90.VII.5,
7 •• 99. vm. 30.
·papnövendék élete SL
V.7,IX.1; XI.4., 86.11.27.,
89. VII. 27., 14. I. 28.
-felszentelése:
diákonus 81. Vili; 25.
áldozópap 81. X. 30.
évforduló, szentelési 87. X. 30.

főpásztor

P. lelkipásztori munkású•
ga 82. Vill.18-27 (elsó funkciói),
85.IV. 8., 88. VII. l O.
- szemináriumi tanár 82.
IX.10., 86;U. 27.
-spirituális 12. V.15., 13.
XI. 4.
-püspök;
szentelési ktszUlet 05. XII.14.
- apostoli elszántsága 14. V. 4.,
22.IX.l9; X.14.
- egyházmegyéje elsó adoratora
22.I.16.
- egyházkormányzatának anyagi
vonatkozásai 19. VI. 24; vn. 8.
- főpásztori imája 05. XII. 14.,
19. X.8 •• 22.I.16 •• 22. In. 9••
23.1.3.
-és papjai 21.1. 21; VII. 5.
-püspöki funkciói:
bermáiása 14. V. 4., 21. VI. 26.
papszentelés 21. VII. 5.
-püspöki hivatástUdata 05. xn.
14., 14. VI. 25., 21. I. 21.
- és a p, palota 19. vm. 24.

4. Prohászka, az ország apostola
Egyházi tevékenysége, megfigyelései, kritikái
Angolkisasszonyok 12. V. 2.

magyar lu.t.reneszánsz 13.11. 4.
Pálffy Geraldine 13.II.4. ,15.
In. 21.
pli!bánc.ok 14.II.l5. , ~. Xll.
10. (~gi típusok)
Prohászka búálói 15.III. 21.
-az Egyetemi templomban 20.
IV. 26 •• 1927.
- egyházi ellenfeleil3. Ill.19,
XI. 22.
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P. egyházközségekról 19. vm. 2.
(lelkiség fontossága),19.Vill.25.
- konferenciázó 1d.lelkigyak. -v.
- korszerúsége, reformgondolatai
az egyházi életben ll. VI. ,13.
III.19., 19. VII. 7; Vili. 25.
-lelkigyakorlat-vezető 12. V. 2,
13.,12.Xll.30.,14.IV.6,16.,
20.1V.1,26.,22.IV.12.
- országos apostoli tevékenysége
12.V.2,15.,13.II.4.

Prohászka X. Piusnál 13. X.l5.
-és az Egyház 13. XI. 22., 19.
vn. 7.. 24. I. 12.
- és a papnevelés 14. VI. 25.,
19·. vn.7.
- és a papság 97. VU. 25,, 12.
V .15. ,14. VI. 25. ,19. VU. 28.

P. és Samassa 13. XI. 22.
Regnum Marianum 13. XI. 4.
Zichy Nándor 11. Xll. 27.
Prohászka k r i t i k á i :
Hock János 19. Vm. 2,
Papi Tanács 19. vm. 26.
Krlsztusi élet hiánya 14. VI. 25.

5. Prohászka és a magyar közélet
Poliúkai tevékenysége, megfigyelései, kritikái
Apponyi Albert 21. V. 28.
béke, trianoni 19. X. 9., 20. XI.
13. ,17.
demokráciánk kritlkája 20. XI ..
13.,21.IV.l4,
Horthy M.19. X.12., 20. Xl.16.
IV. Károly 21. X. 25, 29,
keresztény kurzus 20. VI. 30.
királykérdés 20. xn. 3 .• 21. x.
25, 29.
közéletben hazugság 20. XI.13.
- látszatkereszténység 14. IX. 23.,
20. VL30.
nemzeti ébredés 20. VI. 2.
- élniakarás 19. X.12.
. -hadsereg 19.X.12.,20.XI.16 ..

P. és Faenc József 16.xn. 9.
-é~ a földosztás 16. IV. 25.
-politikai szereplése 20. m. 6;
IV.l;Vll, 7;XI.13,14; XII. 4.
- a politikáról, politikusokról
20.IV.l; VI.30. (keresztény
kurzus), 20. XI. l 3; Xll. 3, 4.,
21. III. 2; IV. 14; X. 27.
-és a nemzetgyűlés 20.IV. l,
20. XI. l 3; X11.4., 21. IV .14.
- és a párt 20. xn. 3.
-ésa proletárdiktatúra19. V.l6;
VI.lO, 24.
·újságíró, liberális 8 7. IV. 2.
Szent Korona 21.X.29 •
Teleki Pál 20. XI.13, 14.

II. PROHÁSZKA, A TEOLÓGUS

6, Dogmatika. a/ Hit, vallás, kereszténység
Evangélium 21.11. 22.
tnekek éneke 16. IX. 24., 22.
W. 25.
hit 15.IV. 29., 23. Xll. 3., 24. III.
5. (belső látás)
- és evilág 89. III. 3,
-és ~telkedés 21.IV.l6,
-és niplélek 86.IV. 5.

hit, ósegyházé 82.11.18.
hitben txöm 19. X11.16.
hitból élni 85. xn. 8.
hitetlenség forrásai 82. lll. l 2.
hivő látás 23. IX. 5.
kereszténység Ol. Vlll. 31., 21.
Xll. 18. , 24. 1.12.
kinyilatkoztatás 22. IX.14.
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vallás és tudomány 98.XII.15.
vallásosság 22. IX. 14.
- elemei 23. X. 3.

vallás 98. XII.15.
- és intelligencia 25. X. 18. ,
26. XII. 28.
- és tömegmozgalom 23.XII.
27., 26. XII. 28.

7. Dogmatika. b/ lst-en
Isten szeretete 19. XII.16.
- szuverénsége 21. IX. 9,
Szenth4romság 80. V. 26., 22. X
17., 24. VI. 15.
Szentlélek87. V. 28, 30., ll. XII.
17.,23.V.21,Xl.5.
- ajándékai 83. V. 9.
- missziója 19. VII.l4.

Gom'viselés 87. Vlll. 22., 15.IV.
29.,21.lX.24.,24.1.27.
- és sz eretet 23. XII. 27.
Isten bún-gyűlölete 23. VII. 2.
- csodái 23. X. 28.
-harcai 21.IX. 28.
- irgalma 80. XII. 10.
- múvei 22. IX. 14.
8. Dogmatika.

c/ Jézus Krisztus

Jézus Krisztus alázata 89. VII. 27.
- bennünk 23.IV. 5.
- imádandó és imádó Fölség 24.
Vill.27.
-imádkozása 89. VII. 28.
- imádság tanítása 24. m. 5.
- Isten miközöttUnk 23. XII. 27.
-Jó Pásztor 80 lX. 4.
- kínszenvedése 89. VII. 28, 29.,
21.lll.14. , 24. III. 2.
- királyság" 99. VIII. 30.
- közvetító ll. VIII. ll.
- lelke 05. XII. 14. (invokáci6k),
23. II.18. (izzás)
- lelkUnk eszménye 89. VII. 27.
9. Dogmatika.
Apostolság 23. x n. 2.
Egyház elhelyezkedése az Új világban 19. VII. 'l, Vlll. 4.
-jogai 19. vm. 4.
Egyház konzerúsége ll. VI.
- lényege 19. VII. 7.

432

Jézus Krisztus az Oltáriszentségben lásd 10
- Szent Sz íve 88. V .18., 90.IV.
22.,22.VI.23·25.,23.VI.8.
- Szent Vére 23. VII. 2.
- s:ieretetreméltósága 89.VII.27.
- a történelemben 20. VI. 2.
-és a lélek 20. VI. 2 .. 23.IV.5.
kereszt 86.IX. 25., 89. I. 20,
VII. 29.
Krisztus-járás 20. VI. 2.
Krisztuskapcsolat Ol. VIII. 31.
megtestesillés 89. VII. 26., 97.
VII. 25., 22.lX.14. ,25. XII. 24.
lásd még Karácsony 14 ·
d/ Egyház
Egyház liturgiai nyelve 19.VII. 7.
- missziója 19. VII.14.
- Titokzatos Test 24.Xll.13.
- és állam 19. VII. 7.
-és reform 19. VII. 7.
- és szabadság 19. lX.16.

egyházfejlódés tönén. béklyói
Ó8. XII. 22., 14. VI. 25., 19.
vm. 4.
- Osztökéi 16. XII. 9.
egyházközség 19. VII.18; Vm. 2.
hitélet 19. V11.19.
hívek bevonása 19, VII. 7.
kezdeményezés az Egyházban
13. XI. ll., 19. XI.15.
küzdelmek az lsten Országában
91. vm. 9., 21. IX. 28.

pap, papság 89.11. 24., 97. VII.
25., 12.11. 2; V .15., 13.IV. 2.,
21. VII. 5.
papság toborzása 14. I. 28.
-és hívek 19. Vll. 7.
papi munka hatása 21. V. 18.
papképzés 19. VII. 7.
szentek lásd 13
szentek közössége 24. XII.13.

10. Dogmatika
e/Kegy<"lem,
gyónás 91. vm.10., 22.IV .19.
(alapítása)
kegyelem és szabadság 21, IX. 9.
- és természet 87. X, 2.
misztérium lásd titok
Oltárlszents. alapítása 22. IV .19,
- biztatás 21. XI. 22.
-célja 21. x. 26.
- életeró, belÖle áradó 23. m. 22.
- értéke 21. III. 9,
- tőmisztéri um 24. m. 5.
- imádó Fölség 24. vm. 27.
- lsten dicsóitése 23. X.16.
- középkorban, ösegyházban 25.
X. lS.
- központja a természetfölötti
világnak 24.ll. 6.
.- Krisztus-jelenlét 21. V .18., 23.
Xll.3.
- mélységei 22. VI. 26.
- neretet szentsége 80. V. 28., 89.
VII. 28. , 21. X. 29; XL 25. ,22, Vll.
ll., 23. IV. 7.
- Új megvilágítása 24. II. 6,

sz<:ntség~k

Oltáriszentségben
Jézus embersége 21. X. 27.
- Jézus szava 23. X. 4.
Oltáriszentség-jelképek:
Duna 23. X. 2Q.
lovasberényi hárs 21. V. 18.
karIsbadi fortis 21. XII. 6,
otthon kenyere 23. IV. 18.
papsáR lásd ~)
Prohászka tomizmusa 21. IX. 9,
sz. áldozás 20. V. 29., 22. XII. 28.
sz. mise 23. I. 22, 26., 24. vm. 22.
- liturgiája 24. VIII. 22.
szentségek ll. Vlll.ll.
-hatása 14. V. 4.
természetfölöttiség és kinyilat·
koztatás 13.1V. 2.
- és természet 87. X. 2. , 19 •
VII. 23.
természetfölötti világ 24. 11. 6,
titok 23. X. 4, XII. 27., 24.ll. 6,
m.5.
Úrfelmutatás 22. XII. l 9.
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ll, Dogmatika. fl Egyéb: teremtmények, túlvilág stb,
angyalok 24. XI. 28.
ég 15.U.l.
ember 79. VI. 6., 81. Vill. 22.
(célja), 20, V ,14. (homo animalis)
halál 78. X.17.,81. VIII.13.
(papi), 90. II. 5.
ítélet 78. X. 17.
lélek becsülése 84. XI. 4.
- értéke 84. XI. 4.

lélek halhatatlansága 91. VIII. 9.
- szépsége 88. Vni.13,
őrangyal 24. XI. 28.
ördöS 14. IX. 23,, 15, VI.18., 16.
IV .15,
pokol78.X.17.,80.VI.7., 21.
IX. 28., 23. VI. l 9.
szentek, Szúz Mária lásd 13
üdvözülés 89. vn. 28.

12. Erkölcstan
alázat 80.X.l9., 81.1.16., 95.
XI.12., 23. XII. 5.
áldozat 24. I. 28.
barbárság, háborús 16. IV. 15.
béke, belső 89. VU. 26.
betű és szellem 89. VII. 26.
bizalom lstenben 87. vm. 22 .•
21. IX. 24.
boldogság 86. VII. 10.
bún 87. VUI. 19; Xll. 8. , 22. VIII.
29.,23.VI.l9.
-bocsánatos 81. vm. 23.' 98.
vm. 7.
dekadencia 19. vn. 23,
egyháziasság 87. IV. 2.
erkölcsi törvény 14.1. 28.
erosz és ethosz 19. IX.12., 20.
VI 5.
erőszaknélküliség 90. VI. 9.
eszmények 19. Vll.17, Xll.13.
Evangélium, törvénykönyv 1927.
gyökérszenvedélyek:
érzékiség 22. IV. 18.
kaniérvágy 87. vm. l 9.
pénzvágy 19.Xll.14.
harmónia ll. VI.
hazaszeretet 19. xn. 13.
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hitetlenség erkölcsi oka 22. IV. 18.
imádás 22. IX.14., 24. vm. 27.
istenfélelem 16. I. 25.
istengyermeki lelkület 21. IX. 24.
istenszeretet-életelixir 22. X.17.
- nagylelkű 13. V. 21.
Jézus-szeretetés öröm 19. Xll.12.
jobb-akarás 24. II. 4,
Judás 88. XII. l.
káromkodás 16.1. l. , 20. XI. 17.
konokság 88.IX.12.
lelkesülés 86. XI.15.
megalkuvás 88. Xll.l.
nagyság 90. VI. 9., 13. X. 15.
nemzetiségi gyűlölködés 81. V.17.
öröm, szent 23.1.18.
sasperspektíva ll. VU. 31.
szelú:lség 82. XI. 4.
- és erő 87. Vni.19.
szerelem, égi és földi 16.1X. 24.
szeretet:
felsőbb, örök 19·. X. l.
felülról 23. xn. 27.
teljes szívből 14. m. l.
világfölény és Istenszeretet 22.
VUI. 22.

13. Aszketika: Lelkiélet, Krisztus-követés
Ágota, Szent 23. II. 6.
álútat 90. IV. 21., 20. VI. 2.
apácák lásd Krisztus. jegyesei
Aquinói sz. Tamás 23. XI. 30.
aszkézis, II!Unka 22.IX.14.
bánat fájdalma 86. IV .1.
belsö élet 95 .l. 27.
Brigitta, Szent 19. X. 8.
Dávid 21. XI. 26.
egyesülés Istennel14. III. 3., 16.
IX. 24., 20. VI. 2.
elmélkedés 83. IV. 29., 84. II. 24,
Vii.10.
életjobbítás 24. II. 4.
fogadalom 88. IX.16 •.
Gertrud, Szem 19. XI.15.
István király, Szem 23. VIII. 27.
izzó lelkek 98. VIII.12.
Krisztus jegyesei 88. II. l l (engesztelésiik), II. 22., 14. III. 3.,
16.IX. 24.
lanyhaság 05. XII.14.
Loyolai sz. Ignác ll. VII. 31.
magasbatörés ll. VII. 31.
Mária -tisztelet jelentösége ~2.
IV.l8.
Mihál y, Szem 21. IX. 28.
olvasó 88. X. 2.
önmegtagadás 88. Il. 23.
Özséb, Szem 19. XI.l5,

papi szellem 82.X.12.(aszketikus), 87.IV.2.(egyházias) 1.9
partikuláre 81. VIII.13.
szentáldozás, gy akori 23. I. 18.
szemek 86. X. 27., 23. X. 28.
- titka 21. XII.18.
szemség ésszeretet 88. II. 22.
szenvedés:
81. VU.l9. (kegyelem),
82. XI. 17. (szívesen),
86. X. 27. (rejtett),
16. vm. 26. (lút próbája),
24. I. 27. (nemesít),
24. I. 28 •. (kultúrhatalom)
Szúz Mária alázatossága 80. X.
19., 99. VIII. 30.
- áhitata 22. IX.10, X.1.
- Betlehemben 88. IX.16.
- fájdalqlas szúz 80·. IX. l 9., 83.
IX.15., 87. IX.l8., 88. IX.16.
89. VII. 29.
- Isten remekmúve 85. XII. 8.,
86. VII.10., 22. III. 25, IX. 10.
- lelke 91. vm. 9.
- Nagyboldogasszony 95. VIII. 6.
- örök nöi eszmény 21. IX. 8.
- Sarlósboldogasszony 22. VII. 2.
- templomban 88. IX.16.
vértanúk 16. VIII. 26.

14. Liturgia
Advent 19.Xll. 14., 23: XII. 2.
Húsvét 88. IV. 4.
húsvéti bé. ke 22. IV. 19.
- örtm 85. IV. 8.
Jézus Nevenapja 89. I. 20.
Karácsony 95. Xll. 24., 14. Xil.
25., 20. Xll. 25., 22. XII.19.

karácsonyi öröm 19. XII. l 2, 16.
liturgia 24. vm. 22.
- és népnyelv 19. vn. 7.
PUnkösd 87. V. 28, 30.
pünkösdi lélek 23. V. 14.
Úrnap 20. VI. 2.
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III. PROHÁSZKA, A BÖLCSELŐ

ts

NEMZETNEVELŐ

15. Általános bölcseleti kérdések
elvek 87 .IV. 2
élet '24.III. 2., 25. X.18.
- értelme 19. VII. 12.
ész ;;zerepe ll. VI.
esztétika 24. VI. 3.
etika 23. Xl. 30.
- rnaterialistáké 19. VII. 8.
fogalom 15. V. 10., 19. XII. l 2.
25.X.18.
forrnák 84. IX. 26.
intellektualizmus ll. VI. ,13. V.
21. ,19. VII. l 9., 24. III. 2.

megismerés, igazi 22. X. 14.
meglátás 23.IX. 3.
relativizmus 20, V. 13.
Schopenhauer 24,1. 28.
szellem, iniciativ 19. XI.l5,
szépség 13. XII. 15.
-, női 22. IX.lO.
tudás, eligazító 19. VII. l 7.
tudomány és szemség ll. VIII. 3,
-és vallás 98. XII. 15.
valóság 15. ~ .10., 25. X.18.
világnézet 15.III. 17., 21. I. l.

16. Történetbölcselet
cézaropapizrnus 16. XII. 9., 19.
VIII. 4.
Európa és a történelmi átalakulás 19. VIII. 4.
faji öntudat 20. XII. 6,
Ferenc József 16. XII. 9,
forradalom és Isten országa 19.
VIII .4".
francia forradalom 21.11. 22.
hagyományok 20. XII. 6,
individualizmus 19. VII.l4.
kapitalista szellern 19. vm. 6.
korának arculatáról 81. VI. 22,
VIII.16.
- dekadenciájáról 19. VII. 30.
- komiszságáról 22. VI. l.
- orvoslásáról 19. VII. 30.
korának vallástalanságáról ll. VI.,
19. VII.14.
korok lelke 19. XII.14.
korszellern 19. VII. 23.
kultúra 14. XII. 8. ,19.VII. 23.,
19.}(0.12.,22.X.14.
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- európai 22. VI. l., 24. I. 30.
- és lélek 21. Ill. 2.
kultúrák halála 20. XII. 6.
lázadások 24. I. 30.
lélekjárás 19. VII.14.
liberalizmus 19. VII.l4,
materializmus 19. VII. 23.
rnodern ernber 15. V.lO.
medernisták 19. XII. l 3.
rnodernség ld. P. korszerúsége 4,
naturalizmus 19. VII. 23.
nemzeti élet 20. XII. 6.
oszuák-rnagyar monarchia 14.
VI. 20.
protestantizmus 13. IV. 2.
r acienalizm us, fel világosul t 21.
IX. 9.
reneszánsz 19. XII. 14.
társadalom bomlásának gyökere
22. VI. l.
Urténelern 22. X. 14.
- és lelkiség 24. I. 30.
- logikája 19. VII.14.

történelmi elfajult fonnák 08,
XII. 22., 14. VI. 25.
újítások 13. XI. 11.
világalakítás 19. VII. 8.
világ énelmeés értéke 24. I. 30.
világ,lettlnt és új 19. VII. 8,

világháború 14. VIII.18., 15. III.
14. ,15. IV. 6;.VI.18. ,l 6. IV .15.
16.V.15.
világtörténelem és a szellemek
harca 21. IX. 28.
Walhalla pogánysága 85.Vin.l9,

17. Pszichológia, pedagógia
céltudás 19. VII.17.
család ne·:eló hatása 19. VII.l4,
egyéniségkultusz, pedagógiai divat 20, V.13.
életszerüség ll. VI.
emberismeret 19, VII. 28.
énelern -érzelem -akarat 88.
IV.27.
háború hatása a lélekre 15. IV. 6,
ideálok 19. VII. l 7.
indulat, emberi 85. XI.15.
intellektuel-psziché 26. XII. 28.
jellemalakítás 19. VII.17.

kongregációs nevelómunka 22.
IV.18.
környezet 84. Xll. 27.
látás, belső 24. III. 5,
lélek 13.V. 3. , 21. ill.J."
- szerepe 91. VIII. 9.
- tagadása 15,IX. l.
-, tükör 86.IV .l.
megélés 15. V. 10,
nevelés 19. VII. 23.
női psziché 12.y. 2.
öntudatr a ébresztés 22. X. 17.
személyiség 13. V. 3.

18. Szociológia
bér 15.IX.l.
holsevizmus 21. vm. 20.
földbirtokreform 16. IV. 25.
kapitalizmus 15 .. IX.l. ,19, Vm.
6, XII.l4,
manchesterizmus 19, XII. 14.
osztályharc 19. XII.14.
proletárok 84. X.4.
Sombart W. 19, VIII. 6,

szociáldemokrácia 15. IX. l.,
21. II. 22.
szttájkok 24.1. 30,
tömegek és egyesek 19. VII. 14,
Weber M. 19. Vni. 6,
zsidóság és kaj)italizmus 19.
vm. 6.
- és ker. társadalom érdek védelme 21. vm. 20.

19. Prohászka és a magyarság
elm ar adottságunk történelmi okai
19.X!L27.
1stvin király, Szent 23. vm. 27.

magyar alkotmány 23. Vlll. 27.
- egyház ferencjózsefi korszaka
16.xn. 9.
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-géniusz 19. xn. 27., 20. XI.l9.
- hazánk szeretete 23. vni. 27.
- középkor 19. XI. 15, 17, Xll.
27., 20. Xl.l9.
- kultúra 19. XII. l 6, 27.
- múlt lásd középkor
- nemzet 2a. vm. 27.
- nemzeti élniakarás 19. X. 12.
- psziché 22. VI. l.
- sors tragikurna 21. X. 29.
-szellem 19. XI.l5.
- tájak lásd 1.

magyar vidék 19. XI1.16.
magyarság és káromkodás 16. I. l.
Margitliget lásd Pilis hegye
Pilis hegye 19. XI. 13, 15, 17,
XII. l 6., 20. XI. l 9.
Prohászka és a magyar nép 81.
V.l5.
.
tem pláriusok (Léka) 21. Vlll. 17.
török h6doluág hatása 19. xn.
27., 22. VI. l.
turáni keménység 21. X. 25.

P r o h á s z k a O t t o k á r Ö s s z e g y ű j t ö t t l\1 u n k á i :
l. Isten és világ

Missziós levelek
2. Keresztény bűnbánat és
bűnbocsánat

14.
15.
16.
17.

3. Föld és ég I.

4. Föld és ég II.
5. Diadalmas világnézet
6. Elmélkedések az evangéliumról I.
7. Elmélkedések az evangéliumról II.
Élő vizek forrása
8. Magasság("lk felé
'J. Világosság a sötétségben
10. Korunk lelke
ll. Kultúra és terror
12. Ünnepnapok
13. Élet ígéi I. (Prédikációk)
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18.

Az elme útján
Hit és ész
Utak és állomások
Élet ígéi II.
(Prédikációk)
Élet igé i III.
(Prédikációk)
Új elmélkedések
Az Úr házáért
Az Igazság napszámában

19.
20.
21.
22. Iránytű
23. Soliloquia I.
24. Soliloquia II.
Élet kenyere
25. Sion hegyén. (Betűrendes
tárgymutatóval az ÖM.
25 kötetéhez.)
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PROHÁSZKA OTTOKÁR
N APLőJEGYZETEI
és I:LETRAJZA
egy harmadévszázaddal halála után, a
ma élő harmadik nemzedék számára
bepillantást nyújtanak .,Magyarország
Apostolának és Tanítómesterének" lelkivilágába. MegismerjUk az Isten és
nemzete szolgálatáért hevülö kispapot, a liberális korban krisztusi szellemű papokat nevelő esztergomi spirituálist, végUl a pUspököt, aki egyházmegyéje határain túl csakhamar az
ország apostola lesz. Bizalmas lelki
feljegyzések mellett bepillantást nyerUnk a századforduló és a 20. század
első negyedének égető problémáiba,
amelyek mind ott forrtak e nagy lélek kohójában. A jozefinista államegyház -szellem, a iiberális kor hitközönye, az első világháború borzalmai, a .,kurzus" látszatkereszténysége
lidércnyomásként nehezedik lelkére.
Az Istenból élő apostol mégis hitéből
meríti bizalmá t, s prófétikus éleslátása megmutattatja kortársaival az Egyház elhelyezkedését az Új világban:
tagjai, papok és hívek, a kereszténység lényegét valósítva, Krisztussal szoros kapcsolatban, az Evangélium szellemét éljék és sugározzák a hitetlen
világba s így építsék lsten Országát ...
Bár a mai korban sokak számára már
idegenül hat Prohászka barokk stílusa,
a lényegre pillantóolvasó fel fogja ismerni e páratlan egyéniség ma is idő
szerű, örök tanítását. Ehhez segít hozzá SchUtz Antal pompás élet- és
jellemrajza a.,Prohászka pály áj a" és a naplókhoz út Ka l a u z.

