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ELS Ő LEVÉL. 

Nem találolr embert. 

Igen tisztelt uram ! Ismeretlenként mu
tatkozott be levelében és ezért bocsánatot 
kért. Azonban levele úgy hatott reám, mint 
egy jó barátnak bizalmas megszólítása és 
abból jól ismert hangok hangzottak felém. 
Mindenekelőtt sokszor találkortam már 
szavakban, levelekben és aggodalmas em
beri tekintetekben ama nagy vágyakozás
sal, azzal az ősrégi, .bánatos panasszal : 
Hominem non habeo. Nincs senkim, aki 
tovább segíthetne. Hisz ez az, amit Ön 
most leginkább nélkülöz ; ·Valaki, aki kul
csokat tart kezében, hogy kinyissa a kapu
kat, melyek előtt Ön nagyonis gyakran 
tanácstalanul áll meg, melyeket még csak 
világosan sem lát, hanem csak homályosan 
és türelmetlenül sejt. Igaza van ; emberekre 
vagyunk utalva, még legsajátabb és leg
bensőbb életünk kifejtésénél is. Annyira 
igaza van Önnek, hogy a kereszténységnek 
is lényeges vonása az emberek kiküldése : 

1* 



Menjetek és tanítsatok l Szomjúhozó lel
keket emberekhez utasít : «Aki titeket hall
gat, az engem hallgat», mondja az, akiben 
az eleven vizek forrásai buzognak. 

De hát ez nem ujság Önnek! Ön azonban 
olyan embereket keres, kik közvetlenül és 
meghitt közelségből valami különöset mond
hatnak és ajándékozhatnak az Ön lelké
nek, kik Önt átsegítik akadályokon, me
lyek oly nevetségesen kicsinyesek, hogy 
Krisztus egyházának fenséges tanítói kül
detése nem is foglalkozik velük és mégis 
áthághatlanok l Embereket keres Ön, kik 
Önnek és egyedül csak Önnek és titkon 
mondhatnak egy megváltó szót, amikor a 
belső élet akadoz és megmerevedni készül, 
avagy hasztalan fáradozásban kezd ki
merülni. Úgy-e, így helyesen értettem Önt? 
Olyan emberre van szüksége, aki kétségeit 
megoldja vagy legalább megértse, aki kér
déseire feleljen vagy legalább türelmesen 
meghallgassa azokat, aki belső életének 
akadályain és viharain buzdítva vagy meg
nyugtatva keresztül vezesse. Ilyen ember 
hiányzik Önnek l 

Elsőben is azt mondhatnám, hogy sok 
ember van, aki az Ön lelkének mondhatna 
valamit. Csakhogy ezek mitsem tudnak 
róla és Ön maga sem ismeri ezeket a segitő 
társakat, azon pillanatig, amikor Isten 
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követeivé lesznek Önnél. Lehetnek ezek 
olyan emberek, akik az Ön házában laknak 
vagy valamely ügyükben Önt felkeresik, 
vagy az utcán találkoznak Önne! ; néha 
kollégák, de olykor csak gyermekek, sok
szor papok a szászéken vagy olyanok, akik 
könyvet írtak. Mindezen embereknek lehet 
követségük számunkra és ama sok szó kö
zött, melyet beszélnek s melyek elcsúsznak 
mellettünk, mivel nem tartoznak reánk, 
hirtelen jön egy, mely felgyujtja lelkünket, 
mint a villám ; mely meghitt szózatként 
hangzik az idegenből, mely gondolkodni 
késztet, int, óv vagy bátorít. Csak legyünk 
mindig finom hallásúak és vágyakozva 
füleljünk, hogy Istennek ilyen el-elhangzó 
szavait felfoghassuk. De ne gondolja ám, 
hogy ezek csak véletlen, szerenesés talála
tok l Nem : szándék, terv, isteni rendelés 
és gondviselés van ezekben. 

Ön azonban olyan emberrel is szeretne 
bírni, kinek j övetelére ne kell j en vára
koznia, miként a vak vagy az eltévedt vár 
a mentő véletlenre. «Gyóntató atyára volna 
szükségem", írja Ön némi zavarral. Mert 
hozzágondolta : holott pedig gyóntatóm 
volna elég. Igaza van ; s ezért tovább kell 
keresnie és addig fáradnia, amíg egy buzgó, 
de főleg és mindenekelőtt okos és a lelkiek
ben jártas gyóntatóra talált. Könnyen meg 



6 

fogja érezni, ha ráakadt. Akkor pedig ne 
szorítkozzék arra, hogy időnkint néhány 
hibáját és bűnét sugdozza neki ; hanem 
tárj a ki előtte lelkének, életének és minden
napos bajainak legbelső ajtait is ; adjon 
neki alkalmat a kérdezésre és maga is 
hozza eléje bátran panaszait és kérdéseit, 
még akkor is, ha a kiejtés pillanatában ki
mondhatlanul balgáknak, sekélyeknek, 
semmitmondóknak, sőt talán hamisaknak 
is tűnnének fel. De azt írj a Ön : •a gyóntató
kat sem lehet nagyon sokáig elfoglalni». 
Bizony a templomban, a gyóntatószék előtt, 
mikor a várakozók hosszú sora áll mögöt
tünk, akkor nincs sok, nincs elég idő, hogy 
csak a saját lelkünk is szóhoz juthasson ; 
annál kevésbbé annak a fáradt férfiúnak 
lelke, aki ott benn teljesíti kötelességét. 
Annak az embernek, aki a másikat fenntar
tás nélküli bizalmá val ajándékozza meg, 
huzamos ideig hallgatnia is kellene előtte, 
idejének kellene lennie, hogy bátortalan 
lelkét vele előre éreztesse, kitapogattassa. 
Tehát azt tanácsolnám, menjen gyóntató
jához a gyónás idején kívül is ! Kérjen tőle 
beszélgetést, ismertesse meg magát vele, 
nem annyira külső név és származás sze
rínt, hanem azon nevek szerint, melyek 
az Ön lelkében visszhangzanak, fenyegetve, 
csábítva vagy intőleg; ne restelljen egy kis 
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cédulát vinni neki, mclyre belső életének 
jelszavait feljegyezte; hadd ragadja meg 
ezen jelszavakat, mint fogantyút, melynél 
fogva napfényre hozhatja az Ön lényének 
leginkább elásott dolgait is. De hátha 
mindenki így akarna tenni l- mondja Ön 
csüggedten. Nos hát bizonyára nem akar 
mindenki így tennis így Önnek és papjának 
talán mégis marad néha ideje ilyen niko
démosi látogatásokra. Levélben is sokat 
ellehet mondani, miként az Ön saját levele 
lanusítja és elég gyakran előfordul, hogy 
a levélváltás egyedül lehetséges vagy ta
nácsos módja az érintkezésnek. 

Bocsássa meg az én hosszadalmas beszé
demet l Mert egész idő alatt világosan érez
tem, hogy az Ön végső és legtitkosabb vá
gyát még nem is érintettem : Hominem non 
lwbeo ! Nincs meg nekem az az egyetlen 
egy, akit Isten rendelt lelkemnek, belső 
útjaim látható őrangyala és R~faelje. 
Ugyebár, ezt akarta tulajdonképen mon
dani ! Tehát Ön hisz egy ilyen emberben, 
akit Isten egész különősen Önnek szánt, 
teljesen hű, önzetlen és megértő barátul, 
kinek egy szava, sőt talán halk hallgatása 
is elegendő az Ün lelkének hathatós érin
tésére, felegyenesitésére, gyógyítására és 
vigasztalására. Hitében igaza van ; mert 
ilyen vágy talán minden ember szívében él, 
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habár a legtöbb nem is értelmezi helyesen. 
S ez a vágy elég gyakran teljesül is, hogy 
igazolja a teljesülésében való hitet. De az 
volna a feladata, hogy ezt az Önnek szánt 
lelket felfedezze. Mi, mai emberek, meg
nehezítjük ezt magunknak, mert túlságosan 
zárkózottak vagyunk, ilyeneknek kell len
nünk egymás iránt ; mert csupa sietős és 
hiábavaló, semmitmondó, külső és minden
napi, sőt nem is őszinte beszédet folytatunk 
egymással, még barátainkkal is. Alig meré
szelünk néha egy-egy szót ejteni komoly 
kérdéseinkröl, gondjainkról, ismereteinkről 
és örömeinkről, mert attól félünk, hogy nem 
értenek meg, sőt ki is nevetnek bennünket. 
Igy azután egész életünk végéig nem jövünk 
rá, hogy körülöttünk a többi lelkeket is 
hasonló vágyak indítják meg s ők is 
úgy, mint mi, fájdalmasan és hiába vár
nak arra a mély harangzúgásra, melyre 
összhangzóan tudnának felelni. Van Önnek 
meghitt barátja? és beszélt-e valaha vele 
Istenről és lélekről, hitéről és reményéről? 
«Lelki beszélgetést folytatnb, így nevezték 
ezt az Istenben való boldogság régi mcs
terei. Talán már évek óta jár Ön ama Ráfae! 
oldala mellett, aki Önnek van szánva és 
nem is sejti. De bízzék l Hisz már bátor
ságot vett magának nehem «ismeretlen 
létére" írni ; ezzel már kinyitotta egyik 
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ajtaját lelke belső karuráinak ; ne engedje 
ezt az ajtót ismét becsukódni ! Ezentúl 
könnyebb lesz Önnek kijönnie zárkózott 
magányából bizalmas emberéhez és beszélni 
vele az emberi lélek nagy honvágyáról, 
vétségről és kétségről, a súlyosan küzdő 
jóságról és az isteni, tiszta örömről. Ha pe
dig ezekről beszél, meg fogja hallani angyala 
és örvendezve és vigasztalva fogja kiáltani: 
Ime, itt vagyok ! 

Még egyet l Egy ily megértő ember Isten
nek kiválasztott kegyelmei közé tartozik. 
Kiküldetése és megtalálása az isteni irgal
masság kegyelmi ténye. Imádkozzék tehát 
a jóbarátért, aki az Ön lelkének barátjává 
és gyóntatójává lehessen. 

Istentől kell jönnie - Istenhez kell Önt 
visszavezetnie. Ne gondolja, hogy ez magá
tól értődő, köznapi dolog I Talán nem is 
sejti, hogy ezzel Önnek jövendő lemondá
sát, sőt talán csalódását jelentem be. Ha 
majd megtalálta lelkének vezetőjét, öröm
mel fogja őt üdvözölni, biztonságban fogja 
magát érezni szavában, kezének biztos 
vezetésében. Talán azt fogja neki mondani, 
ha nem is hangosan, de titkos, hallgatag 
hálával : «Bizalmam benned olyan, mint 
bizalmarn az Istenben, mert egynek tudlak 
a minden jónak kútfejével". De mégis, sőt 
épen azért, mert ő Isten angyala lesz Önnek, 
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nem szabad beléje kapaszkodnia. Mikénl 
ő is csak azt mondhatja Önnek, amit Isten 
mondania enged, úgy Ön az ő bölcseségéből 
végtére is csak azt az egyet tanulhatja 
meg, hogy Isten minden, mindenben és 
mindenek fölött van. Sőt a legtöbb, amire 
képes lehet, az lesz, hogy elhagyja Önt, 
magára hagyj a - Istennel. Mert az ember 
útja Istenhez legmeredekebb szakaszán -
magányt jelent. Végül is az embernek 
magának kell merészelni, elhatározni, ma
gát kockáztatni, Istenbe belevetni ; és 
senkise veheti Ie róla helyettesként a 
felelősséget, a saját tettet, a belső bátor
ságot. Ezért kell ma már csalódást kelte
nem Önben lelki vezetőjét illetőleg, ha 
ugyan Isten jónak látja, hogy Önhöz a 
világosság egy ilyen angyalát elküldje. 
Ennek láthatatlannak kell lennie, mert 
kell, hogy átlátszó legyen ; nem szabad a 
világosságot felfognia Isten s az Ön lelke 
között, hanem rajta keresztül, mint egy 
gyüjtő lencsén át, meg kell Önnek látnia 
Istent, Isten nagyságát, lsten jóságát, 
Istennek egyedüli és teljes bizalomra mél
tóságát. Hominem non l!abeo, most ezt 
kiáltj_a az Ön vágyódása ; ettől a vágytól 
kell Önt az lsten-küldötte vezetőnek meg
váltania azzal, hogy az ember utani 
vágyakozást belefojtja az Isten utáni 
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vágyba s ezzel egyszersmind le is csilla
pítja. 

Ámde ne mondja : Ezt a vágyó kiáltást 
Isten után már régóta hangoztatom, épen 
ez a szükség indít az ember keresésére ! 
Nem, Ön mindaddig nem tudja, mit tesz 
Istenért szükséget szenvedni, amíg szük
séget nem szenvedett az emberért, minden 
emberért. 
Előbb át kellett mennünk az embe

reken, sőt az egész világon, ijedt szemek
kel kellett megállnunk a minden dolgok 
túlsó partj ánál, hogy megtudhassuk, minek 
kell lenni - Istennél. 

Most pedig, mindezen bevezetések után 
átmegyek, Önne! együtt sírva, a többi 
zokogó szóhoz, melyet az Ön levele mon
dott nekem. 

MÁSODIK LEVÉL. 

Haladás. 

Barátom ! Most tehát beszéljünk egy
szer a Te lelked nyughatatlanságáróL A le
láncolt sas jajkiáltásához hasonlóan panasz
kodik ez minden leveledben. Szeretnél 
futni, rohanni, lebegni, repülni. Erre azon-
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ban sohasem kerül a sor (panaszlod) ; 
mindig csak a nyomorúságos kúszásnál 
maradsz. Fáradtan vánszorog a lelked 
egyik naptól a másikig, emészti a vágy, 
kínozza az önvád, elönti a szégyenpír. 
És legrosszabbnak azt látod, hogy nem is 
tudod, hova akarnál repülni, nem látod a 
csúcsokat, melyeket megostromolhatnáL 
Csak olyan érzésed van, mintha a köd
felhők mögött örök hegyek volnának, me
lyekre föl- és rajtuk keresztül kellene hág
nod, mert mögöttük fekszik az az ország, 
mely csalogat téged ; téged és engem, ezer
féle kedves szóval, a tökéletesség, tisztaság, 
szeretet és boldogság országa. Nincs-e 
igazam, mikor azt vélem, Te is úgy vagy, 
mint az a magasröptű ifjú, ki ezt mondta 
az Úrnak : «Mindent megtartottam fiatal
korom óta, mi hiányzik még, hogy tökéle
tessé legyek?» (Máté 19, 20.) 

Mi a tökéletes kereszténység? Hol van
nak új, még le nem koptatott lehetőségek'? 
Hogyan juthatunk tovább és magasabbra, 
mi megkötött emberek, kiket békóba ver 
a hivatal, a család, a szokás, a világ? Úgy 
érzem- ír od Te-, mintha mindig csodára 
várnék, ami pedig balgaság, csodára, 
melyet a vallás mívelne bennem és körü
löttem. De minden úgy marad, ahogyan 
volt. Nos barátom, köszönd meg Istennek, 
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hogy minden úgy marad, ahogyan van. 
Ha Te a helyes úton vándorolsz célod felé, 
akkor marad is minden úgy, ahogyan van. 
Lépésről-lépésre, egyformán, kitartóan tö
rekszel előre. Folytonos, egyhangú ez a 
vándorlás. Mikor az ember elvetette a 
magot a földbe, akkor is több héten át 
úgy marad, ahogyan van. Egyforma barna 
színben, semmitmondó nyugalomban terül 
el a szántóföld, mintha nem is lett volna 
vetés. Mikor pedig a vetés kikeit és Te 
mindennap odaállsz melléje, minő nagy 
változásokat láthatsz? Egyik nap a másik 
után ott vannak a fűszálak és növekedésü
ket nem tudod megmérni. A szél átsuhan 
fölöttük, az eső lefekteti őket és felkelnek 
ismét ; de ha türelmetlenül számlálod is 
a napokat, nem látsz semmi különöset, 
semmi újat. Csoda nem történik. És mégis, 
nagy csoda van itt keletkezőben. Igy hor
dozod Te is magadban életed csodáját, 
az éréshez közeledő Istengyermek csodáját. 
Minden nappal, mely megsemmisítő jég
verés nélkül mulík el, jobban belenőlsz 
Istenbe életeddel. Anélkül, hogy tudnád 
és éreznéd, megszilárdul benned lstenhez 
való kötöttséged s ezzel Istennek való 
tetszésed is. Pedig ez a lényege és értelme 
minden szentségnek. Nem kell ehhez egyéb, 
mint kitartani a helyes úton. A titokzatos 



erők, melyek bennünk és körülöttünk mű
ködnek, maguktól is közelebb visznek 
minket a célhoz. 

És tudod-e azt, hányszor menekülsz a 
helyes útról való eltévedés veszedelmétől? 
Tudod-e, mennyi súlyos zivatar és villám
csapás vonul el szent életed fölött? Hisz 
nem egy súlyos krizis tudatodra is jut, 
kísértéseket és csábításokat látsz távolról 
integetni. Ezek nem árthatnak neked. 
Miért nem örülsz ennek? S hogy a mély
ségek hány angyala megy el melletted 
láthatatlanul, anélkül, hogy árthatna ne
ked, azt nem is tudod. Ne volna-e hát 
ez haladás, valóságos győzelem és dia
dalmenet, melyen haladsz, annyi ellenség 
és veszély közepett, biztosan és jól meg
őrizve 1 

Ezért ne is légy hát oly elégedetlen a 
segitő kegyelmekkel, melyeket Isten adott 
s Te oly serényen használsz. Hisz a szent
ségekhez járulok ~ panaszolja leveled ~ 
a csodás és csodatévő szentségekhez és 
rajtam nem mívelnek csodát, panaszkodo!. 
Az oltártól szinte naponkint árad reám a 
megváltó vérnek, a világmegújító áldozat
nak árama ; de én nem érzek megújulást. 
És vaj j on az áldozati eledelt, az erősek 
kenyerét, a hősök borát, melyből szinte 
naponkint iszom, igazán kihasználom-e? 
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Gyónásról és imádkozásomról beszélni sem 
akarok. Szárazon, mint a homok, pereg Je 
minden lelkemről, mintha a sivatag te
metné el, pedig olyan szomjas, olyan szom
j as a lelkem ! így panaszkodo!. 

Először is pörölnöm kellene veled, Te 
hálátlan, ha nem éreznék szánalmat nyo
morúságod - és örömet telhetetlenséged 
fölött. Hogy az isteni eledel megőrzi egész
ségedet és hogy annak erejében vándorolsz, 
nap-nap után, Hóreb Isten-hegyéig, nem 
elegendő gyümölcs-e ez, amiért bámulva 
leborulhatsz és forró hálát adhatsz? Isten 
házának elkényeztetett fia Te, neked nincs 
jogod boldogító, csodás élményekhez, hal
latlan ujságokhoz lelki életedben, túláradó 
vigasztalásokhoz. Pedig csak valld be : 
ez az, amit tulajdonképen szeretnél. Min
dennap új tengerben úszni, mindennap új 
csúcsról letekinteni, büszkén-boldogan. Te 
élvezet embere l Igen, ilyen vagy Te még 
mindig, először is ebben javulj meg. Érezni, 
meglátni, megmérni sz eretnéd haladásodat; 
de mi közöd hozzá? Te kövesd az Urat, 
vakon és tudatlanul. Mennyire közel vagy 
messze vagy Istentől, mit gondol 6 felőled, 
mily magasra becsül, mily súlyosnak mér 
az 6 mérlegében, mi köz öd hozzá? Minek 
kell neked mindennap új igazolása annak, 
hogy a te Istened a szeretet? Minek minden-
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nap új becéz6 szó Őtőle? új biztositása ke
gyelmének? Bízzál benne vakon, ne kér
dezz, ne remegj, ne félj : látod-e, ilyen a 
gyermeki bizalom. 

Azután csodát szeretnél látni, valahány
szor a pap az Ostyát nyujtja neked, vala
hányszor kilépsz a templomból vagy fel
kelsz imádságodtóL Történjék valami 
szembetünő veled vagy életedben, egy hős
tett, forradalom, minden dolgok új kelet
kezése. Kedvesem, hadd mondjak neked 
valamit. A Te legtitkosabb gyávaságod 
keres itt Msi palástot, hogy befödje magát. 
A mindennapos, amit téssz, átélsz, ter
hedre van már, unalmassá, pusztává és 
szárazzá vált. Menekülni szeretnél el6le 
s azért vágyódol forradalmakra bels6 és 
külső életedben, eseményekre, melyek fel
szabaditanak a szürke, unalmasan cser
gedező mindennapiságtól. Bocsáss meg, ha 
nincs igazam. Örszemként állsz Te óráról
órára ugyanazon a helyen s hogy elmehess 
onnan, hősies rohamokról álmodozoL 
6, hidd el nekem, nagyobb haladás van 
némelykor a helybenmaradásban, mint az 
előre repülésben, nagyobb cselekedet a 
kitartásban, mint a viharos felforgatásban. 

De mégis, nem szabad igazságtalannak 
lennem irányodban, habár barátom vagy 
és megengedhetném magamnak. Szent tel-
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hetetlenség az, ami lelkedben él. Előre és 
fölfelé törekszel s azt hiszed, az évek és 
évtizedek során mégis csak kell haladásnak 
mutatkoznia és mérhetővé lennie. A hosszú 
növekedés során a zöld fűszálnak is látható 
kalászt kell hoznia és magvakat érlelnie. 
Igazad van. 

De nézd csak, Te kedves csüggedő lélek, 
nem vehető-e világosan észre életedben ez a 
növekedés, ez a lassankinti érlelődés? Példa
képen csak arra a változásra emlékeztet
lek, mely az utóbbi évek folyamán ment 
végbe veled s amit Te magad megírtál 
nekem a multkor egyik leveledben, -abban 
az órában tisztán láttál önmagadban. Már 
talán nem is tudod, mit írtál; de én titok
ban szorgosan megőriztem és most ismét
lem neked. «Mily különös változás ment 
végbe bennem ! Évek előtt nem volt na
gyobb örömöm, mint könyveim közt ülni, 
magányos tanulószobámban. Ilyenkor örül
tem, ha senkit sem láttam, senkisem kér
dezősködött utánam, senkisem akart tőlem 
semmit és senki nem is hozott nekem sem
mit. És nagyon meg voltam elégedve ön
magammal. Most pedig jönnek hozzám 
emberek az ő nagy bizalmukkal s én nem 
utasítom őket el, olyan emberek, kiknek 
örömet sz erezhetek és én örülök. hogy aján
dékozhatok nekik ; sőt olyanok is, kik en-

Lippert: Istenkereső lelkek. 2 
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gem akarnak megörvendeztetniés szeretni
és én hálával veszem, amit ajándékoznak ln 

Ezt írtad Te; hát lásd, nem haladás-e ez? 
Sőt ez az egyetlen, ami hatalmunkban van ! 
Legszebb, sőt egyedül megbízható nyil
vánulása benső szellemünk növekedésének l 
Hogy az üres tudománynak, a meddő gon
dolkodásnak, az önelégült zárkózottságnak 
külsőleg reánk aggatott cicomáját felcse
réljük az élő cselekedettel, a szerető ter
meléssel, hogy pusztán elfogadókból terem
tökké, tudókból szeretőkké leszünk s azután 
felemelkedünk a tudáson túlra, a szemlé
léshez ! Külső életünknek belső szeretetté 
kell válnia, aszeretet pedig a valódi meg
ismerés tágas szabadságába fog felemelni. 
Ez a mi haladásunk ! 

Ime, fgy jutok el végül minden kérdéseid 
főkérdéséhez ! Mit kell még tennem, hogy 
tökéletessé legyek? Milyen irányban töre
kedjem? Azt felelem neked: Azon az úton, 
melyet a lelki vezetés egy levelének 13. feje
zetében találunk ; ezt pedig nem én írtam 
meg, hanem más valaki, neked, nekem és 
minden keresztény léleknek. «A szeretet -
úgymond - türelmes, kegyes ; a szeretet 
nem irigykedik, nem fuvalkodik fel, nem 
nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem 
gerjed haragra, nem gondol rosszat, nem 
örül az igazságtalanságnak ; hanem örvend 
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az igazságnak. Mindent eltűr, mindent 
hisz, mindent remél, mindent elvisel.» 
(I. Kor. 13, 4-7.) Lásd, minden haladás 
abban van, hogy növekedjünk Istenünk 
szeretetében. Az igazi szeretet pedig aján
dékozás és jótevés, odaadás és segítés. Már
pedig csakis egy alakja van Istennek, mely
ben neki ajándékozhatunk, vele jót tehe
tünk; csak egy alakja, melybe jóakaratun
kal belekapcsolódhatunk. Ez az ő teremt
ménye. Talán azért teremtette őt oly túl
ságosan gyámoltalannak és szenvedőnek, 
hogy meg kelljen látnunk, mennyit adha
tunk még neki. Kérdezd tehát magadtól, 
te Istenre éhes lélek, mennyire gyarapodot 
napról-napra a valódi szeretetben, mely 
türelmes és jóságos, mely mindent elvisel, 
hisz és remél. Figyeld meg, hogy napról
napra melegebben és bensőbben vele
érzesz-e az Isten és az ember minden 
fiával (mert a pusztán hideg kötelesség
teljesítés és igazságosság még nem szeretet). 
Figyeld meg, mennyire tudsz szabadulni 
tenmagadtól, hogy másokat megérts, mél
tányolj, elviselj. Mennyire tágult gondos
kodásod, szelidek ítéleteid, barátságosak 
szavaid, tiszták ajándékaid. Arra töreked
jél, hogy az öröm fénye egyre gazdagabban 
és melegebben sugározzék belőled a sötét 
és szenvedő világba. 
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Az Isten országa s tehát minden haladás 
lehetősége tebenned van, nem pedig külső 
életedben. Bensődnek kell o:y tágassá, 
harmonikussá, békessé, nyugalmassá és 
világ fölött, sőt önmagad fölött állóvá 
lennie, aminő az Isten országa. Talán 
csalódást kelt benned a tökéletesség ezen 
tana? Ez annak bizonyítéka volna, hogy 
még sokáig és mcssze kell vándorolnod. 
De tudom én, hogy megérted s én csak 
a saját sejtelmeidet fejezem ki. Ezért azt 
mondhatom neked : Bízzál, nem vagy már 
mcssze az Isten országától. 

H A R M A D I K L E V É L. 

A kereső imája. 

Igen tisztelt Kisasszony ! 
Utolsó beszélgctésünkhöz, melyről Ön 

oly hirtelen elment, mintha feltörő sírását 
akarná elfojtani, még egy kiegészítő utó
szót kell Önnek írnom. Ön kijelentette 
nekem: Én már nem imádkozom. Már 
régóta nem l Ekkor először megijedtem. 
Hány ember jelentette ki már nekem 
ugyanezt és mindannyiszor megijedtem, 
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mintha valakit hirtelen egy nagy hegyről 
látnék lezuhanni. De szerencsére, akár
hány lélek tette előttem ezt az ijesztően 
kerek és határozott kijelentést, még egyi
küknél sem találtam igazoltnak ; ők mind
nyájan imádkoztak. 

Ön is imádkozik, Kisasszony, anélkül, 
hogy tudná; de nem anélkül, hogy akarná. 
Ama kijelentése mögött lelkének hangos, 
már szinte kétségbeesett segélykiáltását 
hallottam és ez imádság. Azt a kijelentést 
átrezegte a szüntelen aggodalom (sőt nem 
is aggodalom !), a nyughatatlanság, mely
től űzetve Ön már évek óta futkos fényte
len bányákban, keresve, kutatva a kijárat 
örök világosságát. S ez a nyugtalanság is 
imádság. Ön hitetlenül mosolygott, mikor 
ezt mondtam. Jól van hát l továbbra is 
megkell Önt saját maga ellen védelmeznem. 
Épen azon utolsó beszélgetéskor mondotta 
Ön, mélyen feHélegezve s mintegy nagy 
révedezésből ébredve : «Én már nem isme
rek gyermekéveim Istenére ; de tudom és 
hiszem, hogy van hatalom, mely vezet 
engemn. Ujjongtam, mikor ezt mondta és 
Ön helyett mindjárt hálaimát rebegtem. 
Azután kérdeztem : «És ennek a hatalom
nak odaadja magát?n- Igen. - «S ebben 
az odaadásban van valami szíves, meleg, 
szerető bizalom? n- Igen, így van.- •S Ön 
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megemlékszik erről a hatalomról és jól 
megőrizve, bizalomteljesen él benne?» -
Igen, bizonyára. - «Akkor hát mégis 
imádkozik l» - De nem beszélek hozzá. -
«Tehát hallgat előtte?» - Igen, így le
hetne nevezni. - «Tehát mégis csak imád
kozik !» Ekkor már nem mosolygott oly 
kétkedőleg ; de elhatározott komolyság
gal, mint aki győzött, ezt mondta nekem : 
«De hát gyermeki imádságaim?» 

Igenis, gyermeki imádságai l Ezekkel 
akarom ma kezdeni. Gyermeki imádságai 
ma naivaknak tünnek fel Önnek. Persze 
bájosan naivaknak, de mégis csak naivak
nak. Ahogyan akkor a kis nyulacskáért és 
babájáért imádkozott, vagy a készületlen 
iskolásgyermek kicsiny és mégis nagy gond
jaival, így - azt megengedem - soha 
többé nem tud imádkozni. S azok a hos~zú, 
szóbeli imák, melyekre eleinte kényszerí
tették, azután éveken át aggodalmas pon
tossággal mondotta el őket, úgy hogy egy 
megcsonkított szó, egy szórakozott gon
dolat miatt kénytelen volt megint előlről 

kezdeni l Azt is megengedem, hogy így 
sem tud többé imádkozni, így a szóba, az 
időbe kapaszkodva, a Miatyánkok mecha
nikájához és számához ragaszkodva l 

És mégis l Ön ismét fog szóval is imád
_koz.ni, ismét fog megszentelt szavakat da-
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dugni Istene színc előtt, ismét fog formulá
kat leolvasni a papírról, sőt talán az ima
könyvéből. Vallásos életének kezdete, gyö
keres ős-imádsága az a hallgató bizalom, 
mellyel az Önt vezető hat aimat tiszteli ; 
ebben mint egy csirában elrejtve megvan 
már minden, még a dogmák hite is, mely 
önnek most oly elérhetetlen Lávolságban 
látszik, a szentségekhez járulás is, melytől 
most visszariad, a hivatalos templomi 
imádság és a vasárnapi templomlátogatás 
parancsa is, melyet most még érthetetlen
nek talál. De ne várja, hogy én most Önnek 
mindezt logikai rendben kifejtsem ; nem 
tudom Önnek megmagyarázni, miért és 
hogyan rakódnak egymásra az egyes év
gyűrűk. De tény az, hogy Ön még imád
kozik, tehát a hitnek nyoma még megvan 
Önben. Ahol pedig a hitnek gyökere van, 
ott növekszik is. Továbbá tény az is, hogy 
Ön oly vezetés alatt van, mely egyenes 
vonalban és céltudatosan irányítja és ala
kítj a lelkének történetéL A jóakarat felül
ről és a jóakarat belülről egyesül tehát s 
mostanig is egyetértőleg dolgozott és 
továbbra is folytatni fogja művét, talán 
nagyon lassan, de talán egykor ujjongó, 
viharos sietséggel, - de céljához el fogja 
juttatni a lelkét. 

Talán ezek lesznek a fokozatok, melyeket 
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az Ön imádságos és hitélete egyenkint el 
fog érni. Most még néma a bizalom szivé
ben. Egy napon azonban ki fog törni egy 
halk, aggódó, remegő, kételkedő és mégis 
ellenállhatatlan «Te» szóban. Majd egy 
másik napon ez a Te, amelyet kimondott, 
segélykiáltássá fog felegyenesedni, eget 
ostromló, kérő imádsággá, mely szintén 
csak egy szót foglal talán magába, ezt a 
szócskát : Isten t Sok kétség is lesz még 
benne : ha vagy, igazán vagy, Isten l 
De sok félelem és vágy is : akkor segíts, 
hogy higyjek benned, ó Isten l Ismét egy 
áldott órában az Ön imádsága hálával meg
rakodva fog lelkéhez visszatérni és tiszta, 
mély harangzúgásként fog hangzani, mikor 
először mondja: én Istenem! Ezentúllelke 
beszédessé lesz ; azt fogja találni, hogy az 
«Isten>> szót sokféleképen mondhatja ki: 
maj d bizakodva, maj d szégyenkezve, az
után reménykedve s ismét panaszkodva, 
diadalmas bizonyossággal, meg bánatosan 
zokogva és még sok másféle módon. Végül 
tapogatva és dadogva más szavakat is fog 
hozzáfűzni, utoljára szentírási szavakhoz 
is fog folyamodni, talán a zsoltárok szavai
hoz ; sőt mikor képtelen lesz belső gazdag
ságát szavakba foglalni, elő fogja szedni 
más szent és nagy lelkek imaszavait a 
Szentirásból, az egyházból és a világból, 
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hogy tartályként használj a fel. Azután, -
azután hirtelen úgy lesz, mintha gazdag
sága egyszerre csak elapadt volna ; de az 
imádság utáni vágy és éhség nem fog el
apadni s Ön annál inkább fog a nagy és 
szent l:Ükek imaszavaihoz nyúlni s náluk 
fogj a keresni az imádság kimeríthetetlen 
készletét, az imádkozó élet telj ességét, 
mely eredetüktől fogva megvan bennük és 
ismét felkeltőlcg, ébresztőleg, puhítólag, 
elragadólag fog hatni az Ön kiszáradt és 
kifáradt lelkére. Ime, így fog ismét vissza
térni a szóbeli imához. Igy vagy hasonlóan 
fog történni, ki tudná azt leírni? És ki 
mondhatná meg, mennyi idő, mily hosszú 
vagy rövid utak kellenek hozzá, mire Ön 
imádságának egyik állomásától a másikhoz 
elérkezik ; talán évek, talán csak napok l 
De hisz egyetlenegy felemelkedés az imá
ban, mely talán egy mérhetetlen pillanat
ban megy végbe, oly magas lehet, hogy 
beboltozza egész életét l Egyetlen felkiál
tás: Istenem l oly hangosan szólhat, hogy 
sok éveket betölt az imádság összhangjá
vaL És még egyet : Istenkereső lélek ! Az 
is meglehet, igen könnyen meglehet, hogy 
az Ön imádságos életének állomásai között 
a keresztút egy állomása is lesz, sőt a Gol
goths hegye, melynél Ön összeroskad egyet
len élemény, egy sors, egy tartozás súly11. 
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alatt, amikor egészen kicsinnyé, egyszerűvé 
és alázatossá válik, egészen elszakad az 
Éntől és egészen odaadóvá lesz, amikor a 
hívő és bízóTes az izzó, könyörgő Miserere 
mei szinte magától fakad ajkairól. 

Ha pedig egyszer megtanult keresve és 
szomj azva inni a sze nt imaszavakból, 
akkor megint meg fogja találni az utat a 
hit titkaihoz is, lsten élő szavaihoz és kö
nyörületes kinyilatkoztatásához, fbnak, 
Jézus Krisztusnak lényéhez és működésé
nek, életének és halálának tényeihez. El 
fog jönni ezekhez az igazságokhoz, nem 
többé gyermekes éretlenséggel vagy két
ségtől és hitetlenségtől terhes aggodalom
mal, de nem is tudós kotnyelességgel, nem 
többé kevély és jóllakott önteltséggel. 
hanem az olyan embernek éhségével és 
egészséges fáradságával, aki saját életét 
alakítj a és építi ; azzal a lá gy kedéllyel, 
mely sokat gyötrődött és átizzott, azzal a 
feltárt lélekkel, mely csak lstennek akar 
élni. A hit homályait és rejtélyeit akkor is 
majdnem ugyanolyan homályosaknak fogja 
találni, de ez nem lesz többé az üres tér 
sötétsége, hanem a teljesség megfoghat
lansága, a szürkület homálya, mely világos 
napba fog átmenni; de senkisem tudja, 
mikor fog ez megtörténni. Akkor ismét 
bírni fogja a hitét, vagyis inkább tudni 
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fogja, hogy bírja : hisz most is bírja már, 
kegyetlen kételkedő l És ha fog is még szen
vedni homályos félelmet, kínzó bizalmat
lanságot önmaga és vallásossága iránt, -
szenvedni mindig kell az olyan léleknek, 
mint Ön, akár így, akár amúgy. De leg
alább nem lesz az többé azoknak a szen
vedésc, akik mindig csak szétszakadoznak, 
szétbomlanak és megőrlődnek. 

Sőt végre még vissza fog Ön térni a val
lási gyakorlatok szilárd programmjához, 
amit most leginkább tart lehetetlennek. 
Mert a vallásosságnak is szüksége van for
mákra és vágányokra, melyek tartják és 
támasztják ; szüksége van kerek és bizton 
körülírt cselekményekre, melyeket önma
gából- kivetít ; hisz belefulladna saját ter
mékenységébe, ha naponkint és hetenkint 
le nem dobhatná gyümölcseit. Ezen gyü
mölcsök között ott lesznek a szabályozott 
imagyakorlatok és imaidők is. Tehát Ön 
végtére is gyermekéveinek ima-mechaniz
musánál fogna kikötni? Ne féljen semmit ! 
Egészen másként lesz. Nem úgy, mint ama 
sokaknál, akik csupa imádkozástól nem 
jutnak az imádsághoz, akik Istennek imára 
hívó kegyelmét kikerülik, nehogy az Isten 
akadályozza őket határozott számaik el
érésében. Ön tudni fogja, hogy Isten aszó
beli imádság fölé szólít, amikor és ahol 
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akarja s hogy az engedelmes lélek hang
talanul vezetteti magát Általa a magas
ságokba és mélységekbe, ahol nem mond 
már formulákat, nem keres szavakat, csak 
hallgat Isten előtt és nyugszik Istenben. 
És azt sem bánja, ha saját vagy mások 
elégtelen dadogása befejezetlen marad. 

Ne jelentsen tehát Önnek az imádság, 
még a szóbeli imádság se korlátot, melybe 
aggodalmasan kapaszkodik és sebesre töri 
lelkét, hanem révpartot, amelyről kihajózik 
lsten nyilt tengerére l 

N E G Y E D I K L E V É L. 

Tökéletlen kereszténység. 

Tisztelt Barátom ! Egészen reménytele
nül fognék ezen levél írásához, ha az volna 
célom, hogy Önne! egy véleményre jussak. 
Hisz mi sokszor tárgyaltunk egymással, 
szóban és írásban s minden alkalommal 
«megegyeztünk», anélkül, hogy ellentétes 
áll.áspontunkról eltávoztunk volna ; végül 
is értelmünk elhallgatott és szívünkben 
örvendtünk egymásnak, de lényünk mély
sége nem mozdult meg. Most tehát ünne-
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pélyesen kijelentem, hogy nincs szándékom 
Önt az én részemre téríteni, még ebben a 
levélben sem. Mégis szeretném az egész 
kérdést elejétől végéig még egyszer át
rostálm; s az is örömet szerez nekem, ha 
Önt újra meg újra megtámadhatom, Önnel 
hadakozhatom. Sőt az a hadjárat, melyet 
Ön ellen viselek, valósággal kapzsi és zsák
mányolásra irányul ; mert minden vitat
kozásom Önnel nyereséget hozott nekem ; 
új felfogásokat és a lélek legbáj osabb ár
nyalatait pillantottam meg Önnél és tudja, 
mennyire élvezem én az ilyesmit. 

Igy tehát ismét támadok és azt mondom : 
az Ön theoriája a keresztény életről nem 
jobb a nagy átlag gyakorlatánál (azonban 
az Ön keresztény gyakorlata előtt tiszte
lettel hajlok meg). Az Ön lelkében az ideál 
és a valóság közötti feszültség fájóan, 
aggasztóan merev. Ön maga szenved ez alatt 
és másoknak is szenvedést okoz vele. Ami 
Ön előtt lebeg, az egy tökéletes és kimélet
len keresztény érzület, menten minden 
kompromisszumtól, távol minden gyáva
ságtól és valótlanságtól, az életnek oly 
irányitása, mely friss bátorsággal áll helyt 
és viszi keresztül vallásos meggyőződését ; 
tartózkodás nélküli nyiltság önmaga és 
mások iránt ; hibátlan, soha meg nem 
akadó uralom minden szenvedély és önzés 
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felett, - ezt akarta Ön mindig, máról
holnapra megvalósítani. De hiába ! Újra 
meg újra rajtakapja magát, hogy kitör 
idegessége, melytől Ön és háza népe szen
ved, minduntalan leveri Önt a sikertelen
ség, gond és csalódás, mii1duntalan meg
esik, hogy valakit kedvetlenűl fogad, hide
gen elintéz, ridegen elutasít ; hogy egy 
parányi kis áldozatot sem akar meghozni, 
mert, mert ... Ó, kifogás, ami ilyen pilla
natokban kezünk ügyébe esik, mindig igen 
sok van és ezek hihetetlenül találók is, 
de a valóságos ok mégis csak az, hogy -
nem akarunk ! Mily gyakran elpanaszolta 
nekem ezeket a keserű tényeket ! 

Jól van tehát, én sem tagadom ezeket 
és Önne] együtt érzek, mikor annyira szen
ved miattok. Ez azonban tulajdonképen 
dicső szenvedés ; a világért sem akarnám 
Önt ettől megszabadítani. Hálaimát mond
hatnék Önért, azért, hogy nem önelégült, 
nincs eltelve önmagától, nem hízott göm
bölyűre csupa öntetszéstől. Hogy hibákat 
követ el, az sajnálatos dolog ; de szerfölött 
örvendetes az a tény, hogy sz en ved és 
megalázva érzi magát miattok. Maradjon 
ezentúl is ilyen ! 

De mégis ! Egyre még tanítsa meg Önt 
Isten kegyelme : hogy kevésbbé haragud
jék önmagára. Igen, ön túlságosan harag-
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szik s most lándzsát szegezve Iovagolok 
Ön ellen : haragszik embertársaira is, hogy 
az ideált, az Ön ideálját a keresztény élet
módról, nem valósítják meg. Haragszik 
házanépére, alárendeltjeire, elöljáróira, 
minden keresztény társára ; haragszik az 
ország hangos politikusaira és haragszik 
a csendesekre is ; haragszik azokra, akik 
annyit beszélnek és írnak, és haragszik 
azokra, akik szemlél6dve «alusznak» a 
zárda falai mögött. És rossz csillagzata úgy 
akarja, hogy tulajdonképen igaza is legyen 
Önnek haragjában. Kritikájának mindig 
igaza van; és Ön tudja, mennyire igazat 
kellett Önnek adnom mindig, néha szives
örömest, de gyakran csüggedten és zavar
ban is, mikor valahol egy új gyávaságot, 
valótlanságot, szeretetlenséget, kicsinyes
séget állapított meg, ha valamely templom
ban, szónoklatban, katholikus lapban vagy 
könyvben, valamely szerzetnél, papnál, 
papi méltóságnál egy-egy csendes vagy 
kiáltó, nevetséges vagy felháborító rendet
lenséget vett észre. Mennyire megdöbben
tem és találva éreztem magamat ilyenkor ! 

S mégis azt hiszem, az Ön rossz csillag
zata akarja azt, hogy igaza legyen. Mert 
így elszigetelődik mindenkitől. Egyedül áll 
és magányos gondolat-utakon s ezért ma
gányos életutakon is jár ; mélyen meg-
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hatott engem, mikor egyszer erről panasz
kodott. Hogyan fogja ezt hosszú ideig 
elviselni"? Bensőleg elkülönülni minden 
mástól, habár búnösök volnának is, ezt 
pusztán emberi szív nem állja ki ; ehhez 
már az isten-emberi Szív ereje és hatalma 
szükséges. Az a szív, mely minden ember
társától és cselekvésüktől elidegenedett, 
ha még oly tiszta és szent is, arra a sorsra 
jut, hogy mindennel és mindenkivel elége
detlen lesz ; az ilyen ember nem tud meg
válni az elitélő bíró komor szerepétől, nem 
tud többé ártatlanul örülni ; hogyan legyen 
tehát képes «az örvendezőkkel örülni, a 
siránkozókkal sirni?» Pedig ez az együtt
érzés bizonyára szintén beletartozik a töké
letes kereszténységbe ! 

Mit fog Ön vajjon szólni ezen utolsó 
sorokhoz? Tudom, kissé szkeptikus mo
solygással fogja fogadni. Egyáltalában nem 
fogj a magát talál va éreznis nincs is találva. 
A jó anyatermészettől egy jókora készlet 
vidám humort kapott, mosolygós egy
kedvííséget, napos lelkületet s ez még 
eddig megóvta attól az elkeseredett han
gulattóL De- a keserű csepp azért ott van 
a lelke mélyében és mindig a jóságra és 
segítségre kész lelkület egész tengereit kell 
ott tárolnia, hogy az lassankint egész lelkét 
el ne keserítse, 
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De hát szükséges-e ilyen veszedelmes 
anyagot megőrizni lelkünkben? Épen itt 
elevenedik meg igazán a mi vitánk tárgya. 
Mint minden mélyebb természetnél, az Ön 
lelki állapota sem egyéb, mint a kivilágí
tott szinpad egy sötét, metaphysikai háttér 
előtt. Az Ön philosophiája világról és élet
ről, vallásról és kereszténységről, erkölcs
ről és hitről az a mély és gazdag háttér, 
melyből lelki életének jelenetei fakadnak. 
S ez a philosophia sajátszerű valami. 
Ön a kerek, kézzelfogható, kristálytiszta 
fogalmak embere, a határozott ítéletek, 
éles logikus következtetések kedvelője. 

Az Ön világát szilárd, elmozdíthatlan állás
pontok alkotják. Önnek a vallás is ilyen 
szilárdan álló szikla, a kereszténység egy 
határozott, megoszthatatlan <<igen", mellyel 
épen ilyen oszthatatlan «nem" áll szemben. 
Nézete szerint az ember vagy keresztény, 
vagy nemkeresztény, több vagy kevesebb 
itt nem lehet. Innen van az, hogy Ön előtt 
minden kis homály már az ideál kialvásá
nak látszik, minden kiméletet árulásnak, 
minden gyengeséget és elégtelenséget el
pártolásnak és ellenségeskedésnek tekint. 
Igy van Ön saját vallásosságával, így ítéli 
meg embertársait is. Egyáltalán seholsem 
lát valódi keresztényt, mert nem tud töké
letes keresztényeket sehol elismerni. Ezért 

Lippert: Istenkereső lelkek. 3 



kételkedni kezd az ideál valóságában, mert 
egy emberben sem találja megvalósítva. 

Szabad-e nekem még egyszer kifejtenem 
felfogásomat az Ön világ- és vallásnézetével 
szemben? Én úgy látom magam előtt a 
kereszténységet, mint egy nagy, hatát·
talanul mély országot, melybe befelé ván
dorolhatunk napok és évek hosszat, egész 
életünkön át anélkül, hogy azt mondhat
nók, hogy végre belsejébe hatoltunk. Ebben 
a tágas országban számtalan szélességi fok 
van s mindenütt állanak lelkek vagy inkább 
vándorolnak, fölfelé és lefelé hullámzanak. 
Ők mindnyáj an keresztények, mert ebben 
az országban polgárjogot nyertek, beván
doroltak, meggyökcresedtek vagy csak 
épen ott születtek. De mégis mind vég
telenü! messze vannak a teljes és tökéletes 
kereszténységtőL Egyikük sem utazhatja 
be ezt az országot legvégső mélységéig, 
egyikük sem olvaszthatja egészen magába. 
:Mert fölfelé és befelé egyáltalán nincsenek 
is határai ; ott át- és elmosódik lsten vég
telenségében. Lefelé és kifelé persze vannak 
határai, de ezek sincsenek élesen meghúzva 
és vonallal megjelölve. Ki merészelné meg
mondani, hogy itt vannak-e vagy amott. 
Bizonyára vannak olyan tájak, ahol a ke
reszténység kétségtelenül belevesz és át
megy a pogányságba, ahol az istenít észre-



Yétlenül, de biztosan kiszorítja az isten
ellenes, ahol a szentséget ki oltj a a bűnös
ség. De ki merészkedik megmondani, hogy 
ez vagy amaz a lélek kívül áll a keresz
ténységen, nem tartozik sem testben, sem 
lélekben az egyházhoz ! Ha már a termé
szetes emberi lelket is, ahogyan a nemzés 
kútforrásából kilép, kereszténynek nevezi 
egyik legszigorúbb és legbuzgóbb régi 
keresztény,- honnan venném én a bátorsá
got, hogy egy küzdő, kereső, szenvedő, sőt 
imádkozó és bűnbánó emberi lélektől a 
kereszténységet merőben és egészen meg
tagadjam? 

Ha azonban a kereszténység lényegében 
való részesedés végtelenü] fokozható va
lami, egy «Scala regian, melynek legalsó 
fokai kifürkészhetetlen homályba nyúlnak 
le, a legfelsőbb pedig Isten mélységében 
nyugszik, akkor én örömmel és hálával 
láthatom meg ezen szent és üdvözítő val
lásnak megvalósulását mindenütt, habár 
talán csak kezdődő és keletkező, végtelenü! 
meredek emelkedés előtt álló valósulásait. 
Vajjon még a hősies szenteknél is egyéb-e 
ez kezdetnél? Csupán Egy áll készen és 
győzelmesen ezen égi létra magasán, Jézus, 
az alapító, ennek a vallásnak egyetlen 
igazán ideális hitvallója. De Őbenne már 
az Istenség teljessége van megtestesülve. 

3* 
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Mi emberek tehát mindig egy szakadék 
mélységében maradunk az 6 magassága 
alatt, a mi egyéni és titkos lelki életünk 
épágy, mint családi és népéletünk, gazda
ságunk, sajtónk, művészetünk, élvezeteink 
és munkánk, sőt istentiszteletünk is min
dig végtelenü! mcssze fog maradni a ke
resztény ideáltól. De azért még sincs ettől 
teljesen elszakadva, elidegenedve, nem 
érintetlen tőle. A földi élet minden erében 
egy csepp keresztényi szellem is kering, az 
élet minden képében és jelenségében fel
található Jézus vonásainak nyoma : a nép
tömegnek naivan egyszerű és esetlen vagy 
akár durva és gondolatnélküli imádságá
ban, mely Önnek oly kínosan visszataszító ; 
a tehetségtelen hitszónokok dadogásában ; 
némely falusi és városi templom csunya 
ceremóniáiban ; a nyilvános jótékony
ságnak és általános segélyezésnek több
nyire naivan hiá mutatványaiban épúgy, 
mint a sokszor sértődött vénleányok kese
rűen lemondó és emberkerülő lényében ; 
a művészek buzgó és forró keresésében, 
kiket szomszédaik bolondoknak tartanak, 
épúgy, mint a fiatal bölcselkedőnek dühös 
olvasásában és tanulásában, aki könyvek
ben és írásokban keresi számtalan kérdé
sének és kétségének enyhülését. (Mindezen 
példákat Öntől vettem, barátom ; emlék-
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szik-e reá?) A kereszténység reménytelj es 
előretörését látom nyilt síroknál és hó
fehér bölcsőknél, kereszténységet látok a 
templomban és az utcán, a nép szereteté
ben és dalaiban. Bizony gyakran csak 
parányi, szétporlott cseppekben, bizony 
többnyire csak keskeny, porral telt fény
sugár alakjában, mely homályos kamrákba 
száll alá ; kereszténységünket szorongatja 
és ostromolja a nem-keresztény gondolatok 
és indítóokok, nem-keresztény szavak és 
mozdulatok áradata. De mégis csak meg
van és hat s ha valamely lélekben csak 
olyan kicsiny is, mint egy mustármag, 
mégis megnőhet akkora fává, mely ezt a 
lelket és ezer más lelket, egy egész világot 
és egész évezredet beárnyékol. 

Ön mosolyog, barátom, s azt mondja: 
igen, igen ! ami annyit tesz, hogy én költő 
és álmodozó optimista vagyok. Ön pedig 
végtelenü! biztosnak és erősnek érzi magát 
a saját «realizmusában», szemben az én 
folyékony, csapongó és lebegő felfogásom
mal. Igen, bizonnyal úgy van : az én néze
temnek és beállításomnak bizonyára meg, 
van a sok hibája, rejtélye és fogyatkozása. 
És végül is visszautal lényem hátterére
melyet csak homályosan és kínosan sejtek. 
De mégis, nem tudom ... 

Az Ön nyakas barátja. 
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Ö T Ö D I K L E V É L. 

:Mások hibái. 

Kedves fiatal Barátom ! 
Most már inkább adhatok tanácsot, 

míóta egészen közelről, családod körében 
láttalak és kedves (igen, valóban kedves) 
rokonaiddal is megismerkedtem. Hogy 
miként viselkede! pályatársaiddal szemben, 
azt már gyakrabban láttam, de ott még 
nem voltál egészen valódi és hamisítatlan. 
Egészen kendőzetlenül az ember leginkább 
csak legközelebbi hozzátartozóinak mu
tatja magát, főleg anyjának és kisebb test
véreinek. A mindennapos kedvetlenségek
ből és összekoccanásokból is, melyek téged 
állandóan •dühössé» tesznek, megéltem 
néhányat, csendes figyelőként, így tehát 
előadhatom neked benyomásaimat és ta
nácsaimat. 

Mindjárt nyiltan kimondom : nagy rész
ben csakugyan magad vagy a hibás. Persze 
ennek a hibának fényes oldala is van, 
mindenekelőtt egészséges, sőt előkelő és 
nemes forrásból származik: ez a te ősere
deti buzgalmad a felismert igazságért és 
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igazságosságért. Hozzájárul élénk és tá
madó ternperarnentumod és tartózkodás
nélküli, szinte azt mondhatnám : kimélet
len nyiltságod. Ez az egyik oka, még pedig 
a szebbik és nemesebbik, a sok surlódásnak, 
tárgyalásnak és csatározásnak családodban 
és azon kívül, szüleiddel és t est véreiddel, 
meg ezek cselédjeivel, nemkülönben a 
barátaiddal és kollégáiddal való érintke
zésben. Valóban túlságosan türelmetlen 
vagy embertársaid lényével és modorával, 
nézeteivel és cselekedeteivel szemben. 

De már szinte hallom szokott ellenveté
sedet : «De hisz én előítéletek ellen küz
dök, tévedések, sőt még rosszabb ellen : 
jogtalan követelések, ncveletlcnségek, kiáll
hatatlanságok ellen. Mindent csak nem 
nézhetek el az embereknek !n Lám, lám, 
menny;re tűzbe jött megint a te gondol
kodás- és érzésbeli türelmetlenséged! Pedig 
voltak már óráid, amikor a helyzetet kissé 
másként láttad és adtad elő ; persze, ezek 
a magadbaszállás és a töredelem órái vol
tak. Örzöm még egyik leveledet, melyben 
ez amondat áll : «Az itteni emberek (tudni
illik rokonaid) mind igen jók,- s nekem 
mindig oly beszédtárgyakat kell felhoznom, 
melyeknek nézeteltérésekre kell vezet
niük ! A többiek kiméletesek és kitér
nek ; de én leszögezem és védekezésre 
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kényszerítem őket, habár tudom, hogy ez 
helytelen !" 

Látod-e, mily találóan tudod magadat 
néha jellemezni l Igen, ilyen vagy te, szinte 
közveszélyes a környezetedre, logikád, ret
tenetes következetességed, naiv idealiz
musod folytán, mely azt hiszi, hogy a vilá
got, az életet és az embereket néhány vilá
gos és igaz idea szerint lehet alakítani, sőt 
idomítani. Nem, barátom ; ezt a pompásan 
száguldó ifjúi hitedet le kell rontanom. Te 
sem fogod a világot s az embereket kifogás
talan, egyenes vonalba kényszeríteni ; te 
sem fogod az életnek sok egyenetlenségét 
és ferdeségét kiegyenesíteni, helyreigazítani. 
És vajjon olya,n nagy baj ez? Hisz vannak 
jótékony illuzLók is l Még a te lelkedet is 
védő takaróként veszik körül ; még a testi 
világot sem szabad érzékeinknek úgy ész
lelniök, aminő valóban ; hát még a szellemi 
valóságot egész szigorú komolyságában, ki 
volna elég erős elviselni? Persze, az embe
rek szenvednck olyan előitéletekben, téve
désekben, képzelődésekben is, melyek nem 
épen szükségesek. De ezek sem ártanak 
sokat. Mi baj van abban, ha majd itt, majd 
amott csalódunk, egy vagy más megfon
tolást elmulasztunk, nézőpontokat nem 
veszünk észre? Különben tévedésünknek 
is megvan a maga különös helye és feladata 



lelki életünk szervezetében. Hogy csak egy 
példát mondjak, ha sohasem tévednénk, 
akkor hogyan juthatnánk el ama jelentős 
és értékes élményhez, hogy saját csalhatat
lanságunk naiv hite összeomlik? 

De mégis csak ki kell nőinünk tévedé
seinkből és az igazság tökéletes ismereté
nek állapotára kell törekednünk? Bizo
nyára ; ámde ez lassú, belső tisztulá si 
folyamat, melyet önkényesen nem kerül
hetünk vagy rövidíthetünk meg. Mindig 
nagyon súlyos és merész beavatkozás 
kívülről kinyitni valakinek belső szemét, 
elvenni tőle vakságát vagy elvakultságát. 
Ehhez több lélektani finom érzék kell, 
mint amivel az a sok heveskedő és pörle
kedő ember bir, akik másokra rá akarják 
kényszeríteni az ő «igazságukat" ; több
nyire csak a saját vakságukat. 

Jól érzem, hogy már régen a szavamba 
akarsz vágni és gondolatban látom sze
medben a felháborodást. «De hisz van olyan 
tévedés is, mely nem ártalmatlan, hanem 
felháborító elvakultság, káros és tűrhetet
len balgaság, veszedelmes rövidlátás !" 
Úgy van, igazad van. Az embereknek sok 
bűne és hibája szellemi korlátoltságukból 
ered. Mennyi okunk van tehát, hogy szelí
den és mentcgetve gondoljunk ezekre ! 
Hibáink másik nagy része pedig csupán 



testi állapotunkból ered, a szokás, foglal
kozás, időjárás és környezet kényszeréből. 
Megengedem : a legközelebb álló és legked
vesebb embereknek is sok olyan sajátsága 
van, amely naponkint türelmetlenségre és 
felháborodásra ingerel. Azonban vajjon a 
kétségtelen bűnök és vétségek ingerelnek-e 
minket annyira, a nagy, bemocskoló foltok, 
melyek a lelket lsten arculata előtt eltor
zítják, és nem inkább a parányi kis tövisek 
és porszemek, melyek az ő modorukra és 
magukviseletére, járásukra és beszédjükre 
tapadnak? Ezek a tövisek és porszemek 
Isten előtt alig jönnek hiba számba, de a 
mi érzékenységünket annál inkább érintik 
fájdalmasan. Bizonyára jobb volna, ha 
mindez nem lenne. De mikor te zsémbelve 
lépsz fel ellenük, haragszol és nyafogsz, 
épen ezzel nem vonja-e be a saját lelkedet 
is a tövisek új hálója, egy utálatos por
réteg? nem léssz-e épen így terhesebbé és 
kiállhatatlanabbá környezetednek, mint 
ez volt neked? Mindenesetre tetemesen 
szaporítod vele a kiálihatatlanság tömegét, 
mely a világon fel van halmozva. 

Az embereknek olyan hibáik is vannak, 
melyek csak relatíve hibák,- a többi em
berek lényéhez való ellentét ük, feszültségi 
fokuk miatt. Sok dolgot csak azért találsz 
környezetednél tűrhetetlennek, mivel te 



véletlenül más vagy, másként alkotva, más 
hangulatban, más kedvben. Miért épen 
csakis a te hangulatodnak és kedvednek, 
vagy akár a te sajátszerűségednek legyen 
igaza? Hagyd meg másoknak is az ő 

lényüket és kedvüket l Ők már egyszer 
ilyenek l Hagyd meg környezetednek az ő 
modorát, ahogyan él, eszik, beszél, hallgat, 
nevet l Sokszor bizonnyal csak jót akarnak. 
De ha nem is, - állandó protestálással és 
korrigálással nem viszed őket reá, hogy 
jobbat akarjanak, inkább rosszabbat. Légy 
inkább csendes megfigyelő, lélektani kutató, 
ha ez a szó tetszik neked. Állapítsct meg a 
tényeket : ezek az emberek ilyenek és 
ilyenek, így reagálnak, így éreznek és 
vágyakoznak. Tiszteld a tényeket, bará
tom l Elég nehéz és érdekes ezeknek a meg
állapítása is ; csak ritka esetben merészel
hetjük megdönteni őket. 

S még ha egyszer-másszor a tények iga
zán panaszra, sőt üldözésre és ledöntésre 
volnának méltók, amit minden betegség
ről feltehetünk : miért mindjárt tűzzel
vassal pusztítani őket? Mi emberek mind
nyájan betegek vagyunk valahol és ezért 
betegekként kell egymással bánnunk, ki
méletesen és gyengéden, megértéssel és 
belátással. A beteg úgy viselheti magát, 
hogy ápolónőjét kétségbeesett dühbe hoz-
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hatná,- ha nem volna ez épen irgalmas nő
vér és nem érezne iránta annál nagyobb szá
nalmat. Minden embernek irgalmas nővér
nek kell Jennie környezetével szemben és 
nyugodt és finom bánásmóddal úgy kell 
fellépnie, hogy gyógyítólag és javítólag 
hathasson reájuk. 

Irgalmas nővér l Ezzel végre reátérek 
kérdéseidnek és bajaidnak belső, vallási 
oldalára. Irgalmas nővérnek lenni végte
lenü! több és nehezebb, mint lélekbúvár
nak. Szinte végtelen belső teherviselő ké
pesség, önmérséklet, odaadás és szeretet 
kell hozzá. Az ember lelki életének tényeit 
megállapíthatja és talán meg is tudja ma
gyarázni a tudomány ; de elviselni, le
győzni, bensőleg megérteni és gyógyítani : 
erre csak a szent képes. Csupán az a szere
tet, melynek tiszta erejében az ember ön
magán felül emelkedik és megtanul való
ban másokban és másoknak élni, csupán 
az van hivatva átalakítólag és javítólag 
hatni az emberekre. Ez félelem nélkül 
fogja érvényesíteni az ész és a lelkiismeret 
követelményeit, intve, korbolva és bün
tetve fog síkra szállani a tévedés és a bűn 
ellen. De nem fogja ezt szenvedélyesen, 
keserűen, haragosan, nem új bűnt elkiivetve 
tanni, mellycl az összevisszaságot és az 
ámftást csak növelné. 



Ezzel azután eljutottam ahhoz a biztos 
ismertetőjelhez, mellyel mérheted és meg
ítélheted, kedves fiatal Barátom, tenmaga
dat, de nem környezetedet. Sokszor igazad 
volt, amint láttam ; mindig a te oldaladon 
volt a logika, sőt némelykor az ethika is. 
De a hang, kedvesem, az a hang, amelyen 
beszéltél és hallgattál, az arejáték, mellyel 
engedni, belenyugodni, ajtót betenni szok
tál t Még ha védekezünk, ha jogunkat köve
teljük, még ha vádolunk és ítélünk és a 
lángpallost emeljük is, lelkünkben akkor 
is a belső béke harangjának kell zúgnia, 
homálytalan harmóniának, szent higgadt
ságnak kell uralkodnia t Igen, higgadtság: 
ez a helyes szó ! V al aminek az Isten hig
gadtságából kell bennünk meglennie, aki 
szintén nem szól soha egy izgatott, szenve
délyes szót az én és a te balgaságaidról, aki 
kifürkészhetetlen hallgatásban, végtelen 
türelemmel várakozik és rendületlenül 
hagyja elmulni ki- és bemenetelünket, té
vedéseinket és futkosásunkat. Az emberek
kel való bánásra esak azok a lelkek alkal
masak, akik birnak valamit ebből az isteni 
higgadtságból, talán mivel már behatoltak 
Isten mélységeibe, az Ő nagy hallgatásába. 
szellemének végtelen tágasságába, biztos 
és fölényes gondolkodásába, a minden idő
kön uralkodó akaratába. Aki az igazi és 



valódi, isteni •Hagia Sophian ezen fenséges 
kupolája alatt áll, csak az láthat minden 
emberi dolgot a kellő távolságban, hogy 
ítélhessen róla. Az nem hevül fel mellékes 
kicsinységeken, habár ezek a kicsinységek 
hegyes tüskék és tövisek és kardok volná
nak is, melyek őt megszúrják és kínozzák, 
mert az szüntelenül Isten csodálatos, örök 
tengercsendjét hallgatja, aki oly csendes 
és nyugodt, nem azért, mert minden mind
egy és közömbös, hanem mert mindennek 
megvan az értelme és vidámsága az 6 
világfölötti, világot kormányzó gondo
latában. 

Ez a te családi életednek vallási oldala, 
mely közvetlenül Isten felé van fordulva. 
De van még egy, az emberek felé fordított, 
szintén vallási oldala is, Te jó, buzgó, hívő 
keresztény vagy, de nem vagy még apos
toli keresztény ; mert még nem prédikálsz 
jól és beszédesen a te lényed által. Tudom, 
hogy hiteddel és ideáljaiddal kis~é egyedül 
állsz ; legtöbb pajtásod nem osztja azokat, 
még családodban sem értik úgy, ahogyan 
t e érted. De hidd meg nekem, az emberek 
nem fogják megszeretni áldozásaidat, amíg 
oly tüskés és heves és zsémbes vagy ; addig 
nem fogják kiállhatni egyházadat, amíg 
neki tulajdoníthatják türelmetlenségedet ; 
nem fogják tisztelni és utánozni imádságo-



dat, mert tc imáidból nem JOSZ hozzájuk 
sugárzó szemekkel, verőfényes mosolygás
sal. Logikusan azt kellene mondaniok, hogy 
te nem vagy még oly szeretetreméltó, mint 
vallásod megkívánja és elvárhatja. De 
nem ezt mondják. Nem lesznek elég szigo
rúak, hogy téged hibáztassanak, hanem 
hitedet és imádságodat fogják hibáztatni. 
Hamis szánalommal azt fogják mondani: 
Kár érte ! Templomba járása megférhetet
lenné teszi, magányos imái elkomorítják 
és elidegenítik ; a szentségek elsorvasztják 
lelkének bőségét és szabadságát. Igen, 
ennyire logikátlanok az emberek. És -
Jogikád ellenére is ki merem mondani : az 
emberek ezen logikátlanságában is helyes 
sejtelem rejlik. Még az igazságnak sem 
szabad szeretetlennek lennie, különben 
hazugsággá válik ; még az igazságosságnak 
sem szabad keménynek és kegyetlennek 
lennie, különben pártossá lesz. Még a szent
nek sem szabad szenvedélyesnak lennie, 
mert így az ő szentsége csupán emberi és 
nagyon is emberi. 

Haragszol-e reám, hogy én ennyire ha
ragszom rád ; annyira, amennyire csak egy 
igazi jó barál haragudhatik? 



HATODIK LEVÉL. 

Papi tevékenység. 

Atyám l Engedje meg nekem ezt a meg
szólítást. Most még inkább ! Előbb, mikor 
még Ön jött hozzám papi gyónását elvé
gezni és közben némelykor fonnyadt kezét 
bizalmasan karomra téve, kért: Vezessen 
engem ! igen, akkor még képes lettem 
volna Önnek is azt mondani, amit nem egy 
félénk madárkának mondok : Gyermek, 
légy nyugodt! De már akkor is tulajdon
képen Ön volt az én atyám és vezetőm. 
Most meg épen, mikor karosszékéhez van 
bilincselve, már annyi hét óta s még talán 
évekre, - csak Isten tudja. Igen, atyám, 
épen most képes Ön engem fölfelé vezetni. 
Csodálkozva néz re:\m; de tudja-e, mennyi 
mindent adott nekem az Ön utolsó levele? 

Lelkemben megrendülve olvastam azt. 
Ön járás-kelésre és cselekvésre vágyódik, 
alkotásra és építésre tágas térségeken, 
széles mezőkön. Önnel éreztem, mikor 
reszkető sorait olvastam, melyek halk pa
nasszal szólnak és dalolnak, a távoli ifjú
ság napjairól, az első derült papi évekről 



azon a nagy, nehéz plébánián. De mégis azt 
hiszem, hogy az emlékezet nagyon is meg
szépíti Önnek mindazt, amin keresztül
ment. Minden keresztje enyhe, esteli vilá
gításban áll most. Ö, mily szép a kereszte
ket nézni, mikor a völgy szürkületéből még 
egyszer feltekintünk a teljesített élet ma
gaslatára, ahol egykor fényes, forró déli 
órában álltunk és ott most csak a kereszte
ket látjuk, aranyos esteli napban ! Igy van 
Ön is vele, atyám. Persze, megengedem 
azt is, hogy nem csupán a visszaemlékezés 
dicsőíti meg életét. Nem ; élete igazán szép 
és gazdag volt ; telj es, tiszta, egyenes élet. 
Tudom, hogy voltak benne tántorgó napok 
is, ingadozás, tapogatódzás és borús órák, 
amikor lelke félénken rejtőzött el Istene 
előtt, mert nagyon is méltatlannak érezte 
magát ; amikor a «Domine, non sum dig
nus» szárazon égette a torkát. De ki az 
a még oly szent pap, akinek ilyen órái 
ne volnának? Az Ön keze mégis áldást 
árasztott, valahányszor a szászéken vagy 
az oltárnál felemelte ; és a lelki gon
dozás nagy és nehé· munkái emlékszob
rokként állanak az Ön élete útján. Ér
tem, hogy sóvárogva gondol vissza, mos
tani betegségének gyámoltalanságábóL 
Nem is akarom ezt a viss,aemlékezést 
akadályozni. Nem, atyám, gondoljon visz-

Lippert: Istenkeresö lelkek. 
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sza hálával és az esti óra «Magnificatn
szellemében és vesse meg a skrupulus 
apró, fekete ördögét, rnely ezt súgj a: «Te 
hiú, vén bolond ! Még most IS ilyen hiú 
gondolataid vannak?n Ne higyjen a skru
pulus ördögének, már sokszor mondtam s 
ha valaha, úgy most szeretném atyaként 
és atyai komolysággal parancsolni : Higy
jen a saját papi életében ! 

Ernellett azonban attól félek, hogy Ön 
mostani életével szemben kissé igazság
talan ; rnintha ez tunya, haszontalan, üres 
és törött volna, mint egy régi korsó. Atyám, 
ne gondoljon ilyent ! .Épen rnost áll Ön 
apostolságának magaslatán. S ezért szeret
ném Önt épen most atyámnak nevezni, 
mert csodálatosat alkot most, gyermeki 
alázatosságában, megható szégyenkezésé
ben, amely minden szcntnek a szégyen
kezése, kik pirulva mondják : Haszontalan 
szolgák vagyunk ! Épen rnost mutatkozik 
Önnél a lelkipásztorkodás ideálja látható 
symboiumban kifelé is. Ön hitetlenül mo
solyog, atyám ; de hallgasson meg engem 
nyugodtan, kényelmes betegszékében és 
miattam figyeljen mellékesen a panasz
dalokra is, melyeket lelke titkon énekel, a 
honvágy panaszaira, melyek szőlőhegyi 
munkájának forró, déli óráit kívánják 
vissza. 
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Annak az erőnek végső titka, amellyel 
más ernherekre hatunk, öntudatunkon túl 
rejtőzik, lényünk mélyében, és éber gondol
kodásunk nem tudja azt közvetlenül meg
figyelni, sem akaratunk önkényesen irá
nyítani. Maga gondolkodásunk és akará
sunk is csak egyik nyilvánulása lényünk 
ezen mélységének ; természetesen visszahat 
a saját alapjára is, amelyből fakad, árnyé
kolva, mozgatva, színezve, alakítva, meg
termékenyítve. Azért tudatos cselekvésünk 
bizonnyal beláthatatlanul fontos mind a 
saját lényünkre, mind a másokra való 
hatásunkban, de nem annyira közvetlenül, 
mintha egy szóval, egy mozdulattal, egy 
kéznyujtással egyszerűen belenyulhatnánk 
idegen lelkekbe s azokat megfoghatnók. 
Persze világos, hogy a legkülönfélébb kép
zeteket, érzéseket és elhatározásokat kelt
hetjük embertársunkban, de ehhez nem 
kell lélek ; minden elvonuló felhő, minden 
virágzó fa, minden guruló kő is megteheti 
ezt. És mindez tulaj donképen semmit sem 
változtat a lelkek alapalkotmányán, irá
nyán, felépítésén. Felébresztheti, megindít
hatja, mozgásba hozhatja ugyan őket, de 
csak azon a területen belül, melyet már 
elfoglaltak; újat, kivált pedig magasabbat 
ilymódon nem nyerhetnek. Csak lelkek 
hatnak úgy a lelkekre, hogy valóban leg-
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bensejüket érintik, hogy valami újat és 
elevent nemzenek, valamit csirázásra és 
növekvésre fakasztanak. Ilyen belsőleg 
alkotó hatás, jóban és rosszban, csupán 
olyan lelkektől eredhet, melyek lényüket 
kisugározzák és másokra átsugározzák, 
persze sokféle közvetitő, hang és tekintet, 
szó és írás útján. De nemcsak ezekkel a 
kissé durva és érdes eszközökkel ; még 
könnyebben és hatásosabban megy végbe 
a mérhetetlenül apró mozgások és rezgések 
éteri hullámain, melyek szakadatlanul 
áradnak a környező világba minden lélek
ből. A lélek maga sem sejti ezt és teljesen 
mégsem vonhatja ki magát hatása alól 
senki sem. 

Ezért- az ember birodalmában- csu
pán egy eszköz van, hogy az embereket 
j obbakká, tisztább akká, önzetlenebbekké, 
szeutebbekké tegye : magának kell jónak, 
tisztának és szentnek lennie. Még a lelki
pásztorok és emberképzök legnagyobbika 
is csak úgy várhatta sikerét missiói paran
csának: Menjetek az egész világba!- hogy 
épen apostolok voltak azok, akiket kikül
dött ; tanítványai, barátai, kiválasztott 
edények, isteni élet hordozói. S az ő saját 
tanítása és igehirdetése is csak azért volt 
hatásos és alkotó, mert olyan volt, •akinek 
hatalma van", mert mindenki, «aki őt látta, 
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az Atyát is láttan. A jó ember már sokkal 
előbb, mintsem egy szót szólna, javítólag 
és gyógyítólag hatott másokra ; és meg
fordítva: az az ember, akiben habár csak 
egész mélyen és titkon, az önző vagy uralom
vágyó vagy élvezetvágyó lény tisztátalan
sága lappang, károsan fog másokra hatni, 
ragályozólag vagy - sértőleg. Bármennyit 
prédikáljon is más irányban, szónoki buz
galma legkedvezőbb esetben hidegen fog 
hagyni, kevésbbé kedvező esetben a lelke
ket egyenesen sérteni, haragítani és rosz
szabbá fogja tenni. Ezért nincs nagy jelen
tősége, hogy egy jó ember mit tesz külső
leg, milyen helyen áll, minő szavakat mond, 
csak lelke nyilvánulhasson meg. Ezt pedig 
megteheti minden hivatásban és a legked
vezőtlenebb körülmények között is. Itt 
ismét mutatkozik ama régi tétel igazsága, 
hogy az ember valóságos nagyságában és 
hatalmában független az anyagtól és tértől, 
az időtől és világtól. 

Most pedig, atyám, ismét Önhöz térek 
vissza és elképzelem, amint ott ül beteg
székében és türelmesen mosolyog minden
kire, aki eljön Önhöz ; soha nem támaszt 
igényeket; lassan, különös, szeretetteljes 
vonakodással asztalára teszi a breviáriumot, 
ha látogató lép be ; szinte meglátni, hogyan 
tapogatódzik vissza az Ön lelke a földre az 



imádság megdicsőült óráiból. Elképzelem, 
minő derült vidámság nyugszik homlokán, 
úgy hogy környezetének sejtelme is alig 
van arról, mily nehéz sokszor a lelke. Még 
azt sem tudja mind, amit én tudok, pedig
atyám ! atyám ! nekem sem mondott meg 
távolról sem .mindent, amit sok magányos 
órájáról, álmatlan éjtszakáiról, forró imái
ról és titkos könnyeiről és papi szomorú
ságáról mesélhetne. A legtöbbet belemeriti 
abba a nagy tengerbe, melyre belső szeme 
szegezve van s mely előtt maga és bánatai 
olyan jelentékteleneknek és kicsinyeknek 
látszanak Önnek. Énje nem jut érvényre 
a nagy lstennel szemben, aki Önt be
tölti és hatalmába ejti és lenyügözi. 

Atyám ! Lássa, így hirdeti Ön Istenét, 
majdnem anélkül, hogy tudná; hirdeti 
mindenkinek, aki Önhöz közeledik s aki 
Önről hall és tud és messze még ezeken túl 
is. Mert a lélek még sokkal mcsszebbre su
gárzik, mint ahogy észrevehetjük és meg
mérhetjük. Ahol egy jó, Istenben meg
nyugvó, gyermekien tiszta ember él, imád
kozik, szenved és meghal, ott az isteni tűz
nek van tűzhelye ; onnan jóleső melegség 
árad a földre, gyakran oly csendes hullá
mokban, hogy meg semmérhetjük ; de ezek 
mégis megvannak és ha sok ilyen ember 
volna, mérhetők és erősek is lennének. De 
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itt vannak és hatnak, még ha egyetlen em
ber egyedül, a puszta messzeségbe sugározza 
is ki őket. 

De most csodálkozva kérdezi Ön : mire
való volt tehát évtizedes papi működésem, 
fáradságos prédikálásom, intézkedéseim, 
alapításaim és küzdelmeim? lVIiért nem ke
restem fel én bolond múr előbb ~nyugalmas 
karosszéket, melyben most partot értem? 
Atyám, Ön most kinevet engem ! Isten bo
csássa meg Önnek, mert az Ön incselkedő 
nevetését tulajdonképen nagyon szeretem: 
de mégis megmutatom, mennyire nincs 
igaza, mikor kinevet l 

Mint minden dolognak e világon, a lelki
pásztorkodásnak és lelki képzésnek is szük
sége van bizonyos előfeltételekre. Nem lehet 
csak úgy, minden továbbinélkül nekimenni. 
A lelkeket lehető közelségbe kell hozni, ter
mékeny talajra, kedvező légköri viszonyok 
közé állítani, ahol a szél és a nap, a vihar 
és a szélcsend nem árthat nekik. Némely
kor fallal is körül kell őket keríteni, raga
dozó állatoktól megvédelmezni. l\lindez 
még nem munkálj a magukat a lelkeket, 
de előkészítő munka, mely elkerülhetet
lenül szükséges, nagyon terjedelmes és 
többnyire kedvrontóan unalmas. Rettent/í 
nagy előkészületeket és berendezéseket, 
végnélküli igazgntást és kormányzást igé-
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nyel. Ilyfajta az egyházi pásztorok és ható
ságok egész látható munkája. Ilyenféle 
volt az Ön életének pásztori fáradozása is, 
amennyi belőle az egyháztörténelem év
könyveiben felemlíthető lesz. Ön azért dol
gozott, más százezrekkel együtt, hogy a 
lelkek számára birodalmat alkosson, ahol 
Istennel találkozhatnak ; menedéket nyis
son nekik a veszedelem elől, szántóföldet és 
levegőt készítsen, melyben az élő gyarapod
hatik; eledelt nyujtson, mely örök életté 
válhatik nekik. De hogy a lelkek valóhan 
növekedjenek is, ehhez végtelenü! több 
szükséges ; világosság, erő, melegség, élet. 
Ennek pedig felülről és belülről kell az Ön
től épitett templom terét elárasztania. Ezek 
a rezgések pedig csupán személyes lényből 
eredhetnek, az isteni szellemből, kegyelem 
és megszentelés alakjában ; Jézusból, a 
Közvetitöböl, az ö áldozatából és szentsé
geiből, olyan emberekből, akik Krisztus 
szellemét bírják, angyalokból és szentek
ből, imádkozákból és vezeklőkböl, gyerme
kekből és szűzekből, hitvallókból és vér
tanukból, röviden : hívő, remélő és szerető 
lényekbőL Ön is, atyám, egész papi élete 
alatt ily rezgéseket bocsátott ki és ami lelki
pásztori munkájában közvetlenül éltetőleg 
és termékenyítőleg hatott, épen ezek a rez
gések voltak ; kegyelemmel bíró, Istent 
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szerctő, az emberekért buzgólkodó lelke 
jelentkezett és közölte magát bennük, s 
ezek hatották és puhították meg az Ön 
körüli embereket,- a külső kifejezés töké
letlenségének dacára. Mily gyakran bán
kódott Ön, hogy nincs szónoki tehetsége I 
És valóban, atyám, Ön nem prédikált jól. 
Szánalmat keltett, hogy a szavak mily ke
véssé voltak hatalmában, mily rakoncát
lanul és gonoszul táncolt körülötte a szók 
csőcseléke ; megható volt, hogyan kapko
dott Ön utánuk és épen nem mindig a he
lyeset halászta ki. És mégis, atyám, ki ve
bette volna rossz néven szónoklatait? 
Nemde, ennek dacára is elébe repült a sze
retet, a bizalom és a sugárzó öröm, akár
hol mutatkozott? Hogyan körülvették és 
ünnepelték Önt a gyermekek, valahányszor 
a plébánia ajtaját kinyitotta I Maga is min
dig csodálkozott a tolakodáson, mellyel az 
emberek bizalma körülvette. 

Igen, így volt ez egykor ! Hát még most ! 
Most a külső kifejezéstől szinte egészen meg 
van fosztva, de lelke sugárzik és egyre s 
most még inkább kisugározza ama látha
tatlan rezgéseket, melyek jót tesznek a 
földnek. Különös, de én azt hiszem, ezek a 
rezgések akkor is megnyilvánulnának, ha 
az Ön teste egészen vak, süket és béna volna. 
Sőt ha egyszer fáradt teste széthullott, 
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valahol, Isten nagy mindenségében ott fog 
állani a lelke, láthatatlanul, mintegy sürü 
felhők fölött és akkor fog csak igazán sugá
rozni, egészen hallgatagon ugyan és felfog
hatatlan messzeségben mitőlünk, de mégis 
ellenállhatatlan teremtő erővel l 

Igen, atyám! Vajjon meg fog-e megint 
pirongatni, hogy nagyon is jó véleményem 
van Önről? Igazán, szinte megbántam már, 
hogy mindezt megírtam Önnek. Mert tulaj
donképen semmi köze hozzá és még most 
tudnia sem kell, hogyan hat Isten Önben 
és Ön által ; de mégis csak elküldöm leve
lemet; talán majd lelke jó melegen oda
simul és beletemetkezik Isten karjaiba, 
mint egy angyal, aki csupa gondolkodásba 
és örvendezésbe belefáradt és azt fogja 
mondani: Jóllesz az úgy, mennyei Atyám, 
ahogyan Te teszed és rendeled. 

Ha pedig, atyám, hazatérne, mielőtt még 
eljöhetnék Önhöz, akkor boldogságában ne 
feledkezzék meg gyermekéről, aki vezetője 
volt itt a földön ! 
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HETEDIK LEVÉL. 

Rettegés a bűntől. 

Nagyságos Kisasszony ! Most végre mégis 
egész komolysággal meg kell támadnom az 
Ön benső nyomorúságának legmélyebb 
okát, azt a sötét, nagy falat, mely lelke fölé 
tornyosul és Önt minden nap, sőt minden 
órán fenyegeti. De hogyan nevezzem meg, 
hogy Önnél hitelre találjak? Mert attól 
félek, hogy nem fog nekem hinni akarni, 
ámbár szóval máris sietve biztosít : Igen, 
igen, én hiszek önnek l Micsoda nevet ad
jak hát annak a sötét, nagy falnak? Talán 
«lsten» nevét? Bizonyára ; ez az Ön Istene, 
az Ön módj a Istenre gondolni, Istennel 
lenni vagy inkább Istentől menekülni. 
Biínnek is nevezhetném, megint az Ön 
bűnének, ama fantomnak, mely Önt szün
telenül foglalkoztatja és lélegzethez sem 
juttatja. Végül majd olyan nevet találok, 
mely Önnek talán egészen hihetetlennek 
fog látszani. De ezt egyelőre elhallgatom, 
mig levelem utolsó lapjára nem érek. (De 
ha Ön kiváncsian ott fogja keresni, kiván
ságában csalódni fog.) 
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Elkezdern tehát a «bűnne!», mert tudom, 
hogy áhítozik erről hallani. Nincs semmi, 
amit szívesebben hallana. Lelki sz emét 
folytonosan a bűnre mereszti. Mennyi val
lásos könyvet átolvasott már a bűnről, 
hogy végtére megtudja, mi az, miről is
merni reá, hogyan lehet egész biztosan 
megkülönböztetni ! V égte! en, tépelődő lelki
ismeretvizsgálatokkal kínozta magát, hogy 
a saját bűne felől tisztába jöjjön, hogy bű
neinek csomóját kibogozza, mely naponkint 
újra összebonyolódik s mindig nagyobbra 
duzzad fel. Tulaj donkép mindenkor csu
pán bűne áll tudata előtt, a lehetőség, a 
könnyűség, a valószínűség, sőt bizonyosság, 
hogy bűnbe esett. Minden szavánál és gon
dolatánál csupán egy kérdés érdekli : 
Követtem-e el bűnt? És nagy és súlyos 
volt-e, halálos bűn? Egész vallásos élete 
abban merül ki, hogy a bün gondolatával 
és félelmével hadakozik. Imádsága legelő
ször is mindig félelem a bűntől, mert csak 
azért imádkozik, hogy annak elmulasztásá
val ne kövessen el bűnt ; tovább pedig foly
tonos küzdelem a bűnne!, mert imád
kozás közben mindig csak arra figyel, hogy 
véletlenül a szórakozás, a közömbösség, 
a bizalmatlanság, a dac, a türelmetlenség 
bűnébe ne essék. Végül pedig úgy tűnik fel 
imája, mint egy új abb szem blíneinek hosz-
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szú láncán. Ahány imaórája, sőt pillanata 
volt, annyi bünt tud azután meggyónni ! 
Hát még áldozása l A keresztény életnek 
ez a legboldogabb és legderüsebb cseleke
dete ! Tekintette-e valaha áldozását más 
szempontból, mint a bün lehetőségének 
szempontj ából? Igazán azt hiszem, ha maga 
Krisztus látható alakban megjelennék Ön
nek, emlékezetében ez a legfőbb, legboldo
gabb óra is úgy élne, mint oly pillanat, ahol 
hibázott, sőt vétkezett. Igenis, ilyen Ön ! 

Most pedig megsemmisítőleg meg akar 
engem cáfolni ezzel a diadalmas ellenvetés
sel : «Tisztelendő úr engem skrupulansnak 
tart ; az pedig nem vagyok. Ezt még egy 
gyóntató sem mondta nekem l» Hisz én sem 
mondom. Semmi áron nem akarnám azt 
állítani, hogy majdnem minden buzgó, val
lásos lélek skrupulózus. De ezen lelkek 
majdnem mind hasonlítanak Önhöz. A skru
pulansok a legegyügyübb dolgokat szokták 
búnnek tartani, Ön ellenben elég tisztán és 
nyugodtan gondolkodik, hogy ezt ne tegye. 
Ön hisz is lelki vezetőinek és megfogadja 
szavukat, ha azt mondják, hogy minden 
rendben van. Azt is megengedem, hogy 
valóban sok hibája van, sőt néha valóságos 
biínt is követ el, olyan biínöket, melyek 
még nem is jutottak igazán tudatára. De 
ezért még nem kell megijednie. «Sok dolog-
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ban mindnyájan hibázunk», mondja egy 
apostoli levélíró, Szent Jakab. Ezt a leg
nagyobb nyugalommal mondja, azza.! a 
biztossággal, mel!yel magától értődő dol
gokat jelentünk ki. De tulajdonkép nem is 
az Ön hibái és bűnei nyugtalanitók, hanem 
az Ön egyoldalú, aggodalmas, sőt egyenesen 
fanatikus kötöttsége a bűn gondolatához ; 
az, hogy Önnél a bűn fogalma szinte rög
eszmévé, középpanti dogmává, belső életé
nek egyszeregyévé lett, ez a nyugtalanító. 
Ön lelkileg és erkölcsileg csupa negációból 
él ; a tagadásból, a semmiből és az üresség
ből. Az Ön ideálja az, hogy lelkéből teljesen 
és tökéletesen üres tért csináljon. De hát 
nem tudja-e, hogy az üres tér sötét, hideg 
és halálos? Nem tudja, hogy vannak szinek, 
virágok, csillagok, angyalok, sőt egy Isten 
is? Miért tartja tehát lelkének terét oly 
kínnal üresen? 

Igy magától elérkezem az ön belső aka
dályainak második nevéhez : Isten ! az Ön 
Istene ! Csakhogy az Isten, akinek Ön szol
gál, bálvány l Igen, Ön megkeresztelt po
gány ! Bálványt imád ! Az Ön istene min
dig lesben áll, hogyan érhetné Önt rajta a 
bűnön és ha rajtérte, ami nem esik nehe
zére, akkor azzal bünteti, hogy újabb bű
nökbe engedi esni. Ez az isten gondolatok
ban szegény, mert mindig csak ugyanegy 
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szót mond az Ön lelkének : bűn, bűn. 
Itt is bűn, amott is bűn. Szűk, korlátolt 
isten, mert mindenben és minden előtt, 
ami történik, csak a bűnt látja, arra 
figyel. Csak egy gondolata van - mint 
Önnek -, egy félelme, egy haragja, egy 
panasza. Még öröme is, ha ugyan ilyen 
van, csupa negáció : nincs bűn l Ilyen az 
Ön istene l 

Hanem az igazi Istent, Jézus Krisztus 
Istenét, Ön még nem ismeri. Azt az Istent, 
aki az eget és földet teremtette, aki telve 
van bölcseséggel és kedvességgel, nagy 
gondolatokkal és csodálatos végzésekkel ; 
azt az Istent, aki az atyai és anyai sz eretetet 
teremtette, akitől minden jó és minden bá
j os egyformán kapta eredetét. És mivel nem 
ismeri, nem is megy el hozzá, miként az 
igaz Istenhez jövünk, miként Jézus jött 
hozzá. Ez egyetlenegy szerető ujjongás, 
atya-mondás, dic~ének-zengés, hálaadás 
volt. Hát persze, gondolja Ön, Jézusnak 
nem is volt bűne l De hallgasson ide, maga 
kételkedő : mikor Jézus arra tanított, hogy 
ehhez az Istenhez, az ő Atyjához imádkoz
zunk, akkor a verőfényes neveknek, kéré
seknek, gondolatoknak egész teljességél 
adta ajkunkra; megtanitott az Atyára gon
dolni, az 6 egére odafenn és földjére idelenn, 
eljövendő országára és az 6 szent, mindent 
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éltető, mindent boldogító akaratára. Még 
arra is megtanított, hogy kérjük minden
napi falat kenyerünket, mely testünket 
üdíti ; (ez a kérelem a kenyérért Önt talán 
bizony megint csak a bűntől való félelem
mel töltené el !) És csak ezek után, egészen 
a végén jön a kérés a bűn bocsánatáért és a 
bűntől való megóvásért. Jézusnak csak 
kellett tudnia, mit vár tőlünk az Ó Istene. 
És a Szentléleknek IS kell tudnia, kit Jézus 
küldött nekünk és aki a szeretetnek kimond
hatalan ihletével imádkozik bennünk s az 
Ó imája is csak ennyi : Abba ! Atyám l 
Isten, aki Jézust, az Ó fiát küldte hozzánk 
s akinek Lelke 'mádkozik bennünk, azt 
akarja, hogy odaadjuk magunkat Őneki, 
mint a gyermek, vakon és bizalomtelj esen, 
sőt boldogan csupa bizalomtól, akármilyen 
hibás gyermekei vagyunk is. Azt akarja, 
hogy karj aiba vessük magunkat, hogy 
pihenjünk benne, hogy növekedjünk és 
virilsunk előtte, mint a virág ; hogy az ó 
gondolatait fejtsük ki magunkban, hogy 
legyünk, valamik legyünk. Nem elégszik 
meg azzal, hogy nem vagyunk, nem vét
kezünk, nem hibázunk ; ó nem szereti az 
üres térségeket, akármily t isztára van
nak is söpörve. A teljességet szereti ó, a 
gazdagságot, a tettet, az ujjongó, színes 
létezést. 
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De mi~rt nem találta meg Ön még eddig 
ezt az Istent? Okát már lopva meg mertem 
mondani : Istene határozottan az Ön saját 
lelkének vonásait hordozza, oly szűk és 
szegényes, mint az Ön gondolkozása ; az Ön 
Istene Ön maga, a saját Énje. Gondolatai 
minden imádságánál csupán a saját Énjé
nek tökéletessége vagy tökéletlensége körül 
forognak, istentiszteletei csupán a saját 
előrejutását és nyereségét szolgálják,vagyis 
inkább azt, hogy ne veszítsen ; valahány
szor Istennek áldoz, nem veszi le tekintetét 
saját alakjáról, járásáról és öltözékéről; 
szemeivel folytonosan önmagát simogatja 
és tisztogatja és emellett elfelejti öröm
től ragyogó tekintetét Őhozzá fel
emelni ; nem meri megtenni, mert attól 
fél, hogy önmagát szeme elől tévesztené. 
Bizonnyal nem gondolna annyit önma
gára, ha egyszer Istenre is gondolna ; meg 
volna váltva önönmagától, szabadon és 
félelem nélkül nézne Isten végtelen tér
ségébe és így megtanulna maga is a vég
telenben szárnyalni. 

Szintc látom, hogy megijed: Mi lenne 
ezalatt belőlem, mennyi bűnbe eshetném 
azalatt, míg nem vigyázok lépteimre I 
6 szegény lélek ! Mi köze Önnek az Ön 
bűnéhöz abban a pillanatban, mikor Is
tenre gondol? ujjongva és megrendülve, 

Lippert: Istenkereső !ell< ek, 5 
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dícséretet zengve és bizakodva? Igen, mi 
köze a bűnhöz l Ne higyje, hogy ezt ke
vésre értékelem l Ha majd egyszer valóban 
az élő, sz en t Isten előtt állott, akkor, igen 
akkor ám vessen megint egy pillantást az 
Ön bűnére s ez a pillantás, mintha tűzből 
lenne, elemészti, elpusztítja, megsemmisíti 
azt. Ha majd a nagy, a jó, a szent Isten 
közeléből néz bűnére, végtelen tágasságá
ból mostani korlátoltsága helyett, mér
hetetlen magasságból kicsinyes, fojtó, rö
vid lélegzetű közelsége helyett ; csak ak
kor fog majd bűnének ismerete tisztító
lag, tágítóla·~, gyujtólag hatni Önre. Nem 
fog csak aggodalmasan számlálni és nyo
morúságosan regisztrálni ; nem többé az 
igazságos és ilyennek lenni akaró em
ber kicsinyes nagyravágyásával, hanem 
az Istent szerető ember tiszta szégyené
vel, csupa undorával, szigorú ártatlan
ságával fogja bűnét szemlélni s ez a pil
lantás fel fogja szabadítani, tisztává és 
nyugodttá tenni, aminő maga az lsten 
az ő megközelíthetetlen tisztaságában és 
nyugalmában. 

Merjen tehát l Tárjon fel ajtót és abla
kot, eressze be lelkébe Istent és bűne meg 
fog benne fulladni. Felejtse el benne bűnét 
és igazságát l Mondja neki: habár kicsiny 
és semmi vagyok is, elvetemült és elcsene-
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vészett, azért Te mégis nagy és szent é' 
jó vagy s én örvendek, hogy vagy, Iste
nem ! De ezt az önfeledtséget ne gya
korolja megint görcsösen, félénk ellen
őrzéssel, - mert így az Én gondolatát 
még mélyebben döfné bele fájó lel
kébe. Persze, egyhamar nem fog szaba
dulni és ez a levél sem elég hozzá. Aka
dályának még csak utolsó nevét akar
tam megmondani. Tudja-e már~ És mcsz
sziről akartam megmutatni az irányt, 
melyben haladnia kell : csupa örömből 
Isten és az ő világa felett szűnjék meg 
mindig csak önmagára gondolni. Isten 
tanítsa meg erre l 

NYOLCADIK LEVÉL. 

Gyónás buzgóságból. 

Kedves papnövendék Uram ! Volt egy 
eldugott, szinte mellékesnek feltüntetett 
panasz és vád az Ön levelében, melyben 
a szemináriumban eltöltött első heteit írta 
le nekem : «Gyónásaim sem érnek semmit ln 
Nem fejtette ki bővebben, miért nem ér
nek semmit. Nem jutott még Ön annak 
tudatára, hogy tulajdonkép komoly dolog 

5* 
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gyónásainak ez az értéktelensége? Vagy 
már annyira reménytelen, hogy azt hiszi, 
sohasem fognak érni semmit? 

Komoly a dolog bizonnyal ! De nem 
reménytelen. úgy-e, hetenkint megy Ön 
gyónni? hisz erre határozott napi és heti 
rend van behozva. Tehát ily sokszor járul 
Ön egy szentséghez, melyet Krisztus bol
dog feltámadásának napján rendelt ; szent
séghez, melynek békét kell nekünk adnia, 
olyan boldogítót, mint a húsvéti béke, 
oly derűset és erőset, mint a feltámadás 
és az élet ! S ez ne érne semmit? de vaj j on 
miért? Épen ennek az okai teszik Önt 
bátortalanná. Ön ugyan semmit sem írt 
róluk, de nekem annyian elpanaszolták 
már ezeket az okokat, hogy kívülről tu
dom őket és minden további nélkül fel
tételezem Önnél is. 

Nincs hasznom gyónásaimból ! ú gyebár 
ezt akarta mondani? Mindig ugyanazokat 
a dolgokat kell meggyónnom ; s ezek a 
dolgok ép oly kevéssé kerülhetők el, mint 
a por a levegőben. Alig tudom .igazán 
megbánni, amit gyónok. Mást pedig nem 
találok, ami megrendíthetne, amin sirán
kozhatnám. Szinte könnyebbségnek érez
ném, ha egyszer volna valami vastag, 
kerek és megfogható. Bizonyára nincs 
minden rendben nálam ; egyáltalán nem 
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vagyok magammal megelégedve, távolról 
sem. De ez csak olyan összbenyomás, nem 
tudok egy bizonyos bűnt kifogni, hogy a 
bíró elé cipeljem. Igy hát mindig csak a 
formulámat mondom el, mely nem más, 
mint kivonat gyermekkori gyónási tük
römből, iskolába járásom első idejéből. 
De van-e ennek célja? 

Bizony, gyónásai ekként nem érik el 
teljes céljukat ; ebben igaza van. Ámbár 
minden alkalommal szentségben s ezzel a 
kegyelem gyarapodásában részesül ; de 
kegyelmi állapota ezen gyarapodásának 
elérése végett nem kellene épen a bűnbánat 
szentségét felvennie. Felhagyjak tehát a 
gyónással? Ezt ne l Türelemmel és buzga
lommal a rendszeres gyónás nagyon ter
mékennyé alakítható. 

A szabályszerűen ismétlődő gyónás egy 
épen oly gyakran ismételt és határozottan 
megújított hadüzenet a bűnnek. Ilyenkor 
Ön mindig újra szembeszáll a bűnne!, fel
egyenesedik, elutasító, kárhoztató tekinte
tet vet reá.S nemcsak egyszerű megtagadás, 
hanem nagyon is összetett, sok részből 
felépített akarati tény az, melyet ilyen
kor a bűn elé szegez. S ha szíve valaha 
hajlandó volt a bűnhöz közeledni, ez a 
folyton megújított kihívás elfojtja már az 
első kísérletet is. 
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Továbbá a rendszeres gyónás számadás, 
melyet önmagának tesz. Rövid időközön
kint mindig megint visszatekint életére, 
bíráló szemmel és azzal a tudattal, hogy 
másnak is kell róla számot adnia. Ez erő
síti és élesíti tekintetéL S ha egyszer való
ban J)e- vagy kitört Yolna egy vadállat 
lelkének tágas, homályos térségein, észre 
kellene vennie. Lehetséges, hogy ily módon 
több éven át is folytathatja ezt az át
kutatást, anélkül, hogy valaha durva, kéz
zelfogható rendetlenséget állapithatna meg: 
annál jobb l Azért kutató pásztázása még
sem volt hiábavaló. Felvigyázni sohasem 
fölösleges, igazán nem ; ki tudja, mi tör
ténhetett volna, ha ez a felvigyázat el
marad? S milyen aggódó és bizonytalan 
volna lelkülete, ha hónapokon, vagy éve
ken át nem tekintette volna át éles szem
me! lelke birodalmát ! 

Persze, az, hogy a gyónási tükörrel futó
lag odavillan t, még nem minden, amit tehet. 
Megelégszik azzal, sőt úgy véli, meg is kell 
elégednie, hogy a bűnnek durva és nagyon 
pontatlan mércéjét illessze lelki életére. Ba
rátom l A bűn fogalma nagyon is vastag és 
esetlen, ezzel nem jut bele lelkének legfino
mabb redőibe; pedig sürgősen szükséges 
épen ezeket feltárnia és kifordítania. 
Hisz Ön maga is érzi, miként felteszem, 
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hogy lelke nincs egészen megnyugtató 
állapotban ; hogy gyenge, gyáva, rest. 
szegényes és nyomorult. De hogyan kell 
ezt megfogni? «Legyetek tökéletesek, mint 
a ti Atyátok a mennyben !" Vegye tehát 
ezen isteni tökéletesség finom mértékét. 
hasonlítsa magát össze kitartóan ezzel az 
ideállal s akkor elég eltérést, eltolódást, 
eltorzulást fog megállapíthatni. Persze, 
az ideál képét először meg kell alkotnia 
s mindinkább kialakítania. Gondolja és 
érezze magát bele Krisztus, sőt Isten lelki 
életébe, az Ó gondolkodásának, akarásá
nak módjába, mérje fel roppant kiterje
dését az Ó szellemének, jóságának, türel
mének, nagylelkűségének, örömteljes ado
mányozásának, az Ó istenien korlátlan 
jóakaratának, az Ó tisztaságának és egye
nességének, igazságának és hűségének. 
A tökéletesség ezen képét évekig tartó 
szemlélő'déssel kell magának kifestenie -
látj a-e itt az összefüggést imaórái s a gyó
nás és javulás között?- míg végre finom. 
szinte ösztönszerű érzékre tesz szert az 
isteni jóság és tisztaság iránt; ekkor min
den eltérés lelkében, minden fonákság. 
minden elmaradás és megakadás világo
san érezhetővé fog lenni. 

A gyónás bíráskodás, melyet az ember 
önmaga felett tart, mielőtt az Úr testét 
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venni merészeli ; s ha már igazolva van is, 
időnkint újra meg újra alá fogj a magát vetni 
ennek a bíráskodásnak, -- tiszteletből. 

Tehát a tiszteletnek egy ténye és feltételez 
oly vizsgálatot, mely tiszteletre vezet, vizs
gálatot Krisztus szeretetének magasságai
ban és mélységeiben. Ha egyszer Krisztust 
megismertük, akkor indító okaink mélyében, 
legtitkosabb szándékainkban, titkon lap
pangó mellékgondolatainkban, beszédünk 
és cselekvésünk legfinomabb élei alatt oly 
sokat fogunk felfedezni, ami Krisztus szel
lemének nem felel meg, ami Isten gyerme
kének nem illik, ami nagy Istenünk és 
jóságos Atyánk szemében rút és meg
szégyenítő. 

S hogy ezek az egyenetlenségek és az 
ideáltól való eltérések bűnök-e vagy sem?
ki tudná azt s minek kell ezt hajszálnyi 
élességgel lernérnünk és latolnunk? Akár 
bűnök, akár nem, ragadja ki Ön heti gyó
nási vizsgálatánál a legszembetűnőbbet és 
legfoghatóbbat és vigye az egyházi bíró 
széke elé ; mondj a el, lehetőleg kevés for
mulával : Ilyen vagyok és így gondolkodom, 
ilyen kicsinyes, ilyen tetszésre vágyó, ilyen 
képzelődő és irigy ; és ekként cs('lekszem, 
ily gyengén és ingadozón, gyáván és valót
lanul, ezen és amazon alkalommal ; és 
ilyenek vágyaim, ily önzők, ily élvezet-



vágyók, ily kedvezőtlenek. És mikor így 
beszél a saját, nem a gyónási tükör szavai
val, szégyentől fog a lelke visszhangzani ; 
saját vallomásának szavai puhító esőként 
fognak lelkére hullani és bánatot ébresz
teni : «Most beismerem igaztalanságomat». 
Azután pedig várja meg, hogy a pap igazi 
bűnben találja-e vétkesnek és oldozza fel 
alóla, vagy csak atyai áldásával bocsátja 
Önt el. 

Az isteni tökéletesség mértékét pedig 
ne csak talán külső cselekedeteire alkal
mazza, hanem indító okaira, benső indula
taira s mindenekelőtt azokra a lelki szá
lakra is, melyek embertársaival összekötik, 
a részvét és visszataszítás, a szeretet vagy 
közönyösség, a megítélés és kedvelés szá
laira. Ha pedig cselekedeteit meg akarja 
mérni, ne feledje a jókat sem, melyek szí
vének kedvesek, az emberek közt kitűnnek 
és dicsértetnek l Vizsgálja meg a titkos 
forrásokat, melyekből ezek a «jó" tettek 
fakadnak, jó viselkedését, hűségét a tör
vényhez, szorgalmát a munkában, ájtatos 
gyakorlatait. S vajjon minő mellékfolyók 
torkolnak ezekbe? Talán ekként a gyónás 
sok fáradságot fog Önnek okozni? Ossza 
fel hát ezt a fáradságot az egész hétre. 
A gyónási vizsgálat csupán befejezése és 
összefoglalása legyen annak a figyelemnek, 



mellyel naponkint és óránkint kiséri ön
magát ! Akkor nem lesz szükséges, hogy 
a gyónás napján mint egy más világból 
rohanjon bele lelkének idegen és kuszált 
országába; akkor mindenkor, hosszadal
mas előtanulmányok nélkül is képes lesz 
megnevezni ezt vagy amazt a félelmes vagy 
veszedelmes zúgot, ezt vagy amazt a gyom
növényt lelkében. De ez a figyelem ne 
legyen üres és kínos kutatás bűnök és hibák 
után; hanem álljon szerves összefüggésben 
egész vallásos életével, imádságával és 
elmélkedésével, működésével és áldozásá
val. Védekezése a bűn ellen csupán az el
határoló, elzáró sövény legyen,- de ne üres 
épület-telek körül ! Ültessen először kertet, 
akkor majd elég buzgón és éberen fogja 
gondozni a kerítést. Kereszténysége legyen 
mindenekelőtt szivből jövő, hangos ccigen» ; 
akkor majd a «nem» magától is vele fog 
hangzani. 

És ha mindezek dacára vádja 'mégis 
mindig ugyanaz maradna, ezen se csodál
kozzék és nyugtalankodjék ; ugyanabban 
a lelki klimában, melyben él, lelki beteges
kedései is ugyanazon körforgásban fognak 
visszatérni. De azért ne legyen gépiessé 
gyónásaiban l Ha egyszer különösen ter
heltnek vagy lesujtottnak érzi magát mél
tatlanságában, olyankor a heti renden kívül 



75 

is menjen el gyónni. Másrészt pedig ne 1~
gyen rabszolgájává sem a szabályosságnak. 

Hát a gyóntatóatya? Nem volt-e egy 
félig elnyomott vád ő ellene is az a bátor
talan mondatocska a levelében? Igen? 
Nagyon keveset mond Önnek? Nem ad 
részletekbe menő utasításokat, recepteket, 
melyek szinte varázserővel hatnának? Ta
lán nem is ismeri Önt eléggé. Gyermekkori 
gyónástükrének schémáj a nagyon kevés 
fogantyút és támadó pontot nyujthat neki. 
De talán Önnek is megvan az a túlzott, 
majdnem babonás képzete, mintha a gyón
tató atya gyónó j a belső és külső életének 
korlátlan urává tehetné magát, mintha a 
nap minden óráját, minden imádságot és 
minden látogatást, minden szót és minden 
levelet szabályoznia, felülvizsgálnia és 
jóváhagynia kellene. Nem ; ez haszontalan, 
egészségtelen és tűrhetetlen volna. A gyón
tató, mint lelki vezető, nem egyéb látható 
őrangyalnál, aki oldalunkon áll és jár és 
csakis kritikus pillanatokban nyúl be 
határozottan. 6 a kegyelem segédje és 
eszköze ; a kegyelem pedig többnyire igen 
hallgatag s halk és tiszteli a lélek szabad
ságát. Az igazi lelki vezető pedig telve van 
megbecsüléssel Isten kegyelme és a lélek 
szabadsága iránt egyaránt. Bárcsak Önből 
is ilyen vezető válnék ! 
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K I L E N C E D I K L E V É L. 

Elhibázott élet? 

Barátom ! Az első levelet írom most 
Önnek, mióta visszatért a hazába. Oly 
szívesen üdvözölném szép német hazánk 
minden szavával, hegyeinek, folyamainak, 
erdeinek hangján ; szeretnék Önnek szeren
csét kivánni ; de nem igen merészlem meg
tenni. Talán úgyis az volna Önnek a leg
kedvesebb, ha némán megszorítanám a 
kezét. Mert mít is mondhatnék Önnek"? 
A vigasztalás, az öröm, az üdvözlés min
den szava égő sebeket érint lelkében. Meny
nyire meghatott engem az a keserű szó, 
melyet fogságának utolsó heteiben írt Ön 
kedves hozzátartozóinak : «Hagyjatok fel 
a hiú vállalkozással, hogy nekem vigasz
taló szavakat mondjatok l Talán gyermeket 
meg lehet nyugtatni édes és hizelgő beszé
dekkel, de nem az olyan férfiút, aki látja 
a kegyetlen, meztelen valóságot». 

Igen, a valóság l Pedig mégis akarok 
Önne! beszélni, - épen erről a valóságról. 
Nem vigasztaló szavakat fogok mondani. 
A valóságot kívánom Önne! szemügyre 
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venni, ahogyan mindig súlyosan állt az 
Ön életében s amint még nyomasztóbbá 
lett frontszolgálatának és fogságának öt 
évében, és amint legkegyetlenebbül sujtja 
Önt most, visszatérése után. S nem akarok 
belőle semmitsem elhallgatni vagy szépí
teni. lVIert azt hiszem, csakis úgy győzhet
jük le, ha bátran nézünk komor szemébe, 
ha nem bújunk el előle. Ezért bocsásson 
meg, ha az ön egész baját még egyszer 
lehető világossággal és egyértelműséggel 
kifejtem, akármily fáj dalrnat okozhat is 
ez a fejtegetés. Nem is tudnám jobban meg
tenni, mint az Ön saját szavaival, melyeket 
a fogságból írt : «Életem azért látszik ne
kem oly céltalannak, mivel annyira siker
telen maradt minden tekintetben ... Én 
is vágyódtam ugyan minden magasztosért 
és nemesért, de mit értem el? Szeretném 
tudni, minő feladatot kellene még a földön 
teljesítenem l Hisz semmire sem vagyok 
alkalmas l lVIinek épitsek hiábavaló lég
várakat? Aki az életben későn jön, azt 
csalódás éri. Én az egész világtól és az élet
től úgy megundorodtam, hogy azt kívá
nom, bár sohase pillantottam volna meg a 
napvilágot ! .. ·" 

Barátom ! Igaz ; azt a magasztos és 
szent hivatást, mely ifjú lelke előtt mindig 
világító ideálként lebegett, Ön nem érte el. 
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Magasan szárnyaló vágyait, segitségre 
kész akaratát, tiszta emberszeretetét el 
kellett temetnie egy szellem és lélek nélküli 
napszámos munkába, mely kiszívja lelké
nek velejét, kizárja a szellemi alkotásból 
és élvezetből s az élő emberi lelkekkel való 
eleven munkálkodásból. Azután pedig jött 
ez az öt év- ne beszéljünk többet róla! Ön 
elkontárkodott élete leginkább elveszett 
éveinek ezeket tekinti ; ezen az ötéves sza
kaszon hasonlít élete - mint maga írj a -
Észak-Franciaország elpusztított talajá
hoz. S most, mindezek után, hazatért Ön 
ismét napszámos munkájához. Megint ezt 
az értelem nélküli taposómalmot kell tipor
nia, napról-napra, minden, még eljövendő 
napjaiban. 

Barátom ! Helyesen rajzoltam-e az Ön 
valóságát? Bólint hozzá : Igen, amennyi
ben egyáltalán lehet szóval ábrázolni egy 
tartalom nélküli, elsatnyult és letört életet. 
Pedig, uram, ez még nem az egész valóság. 
Csupán egyik oldala annak, melyre persze 
Ön éveken át konokul és bősz haraggal me
r esztette szemét. Szabad-e megmutatnom 
másik oldalát is, mely nem kevésbbé való, 
sőt sokkal való bb és igazabb, mint az az első, 
komor oldal? mely tulaj donkép egyetlen 
valósága az Ön létének? Szabad-e megváJ
tanom Ö nt attól a látsz attól, amely kínozza? 
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Mert csak látszat, lidércnyomásos álom 
az, ami Önnek életét üresnek és elhibázott
nak mutatja. 6, van még borzalmasabb 
üresség is annál, melyet Ön valaha meg
ízlelt. Hisz Önnek van még hite, vannak 
ideáljai, habár nem is remél többé bennük. 
Azután van napját betöltő munkája. Épen 
előttem fekszik egy még szerencsétlenebb 
embernek hosszú levele ; ebben ez áll : 
«Semminek és senkinek sem használ az én 
életem, nincs munkám, nincs célom, nincs 
hivatásom. Reggel ezzel a nyomasztó ér
zéssel ébredek : Ismét egy nap, melyben 
semmit sem látok magam előtt, csak a 
szürke mindennapiságot,- este pedig nyug
vásra térek, azzal a tudatta!, hogy nem tet
tem semmit. Fa vagyok, mely sohasem 
terem gyümölcsöt !n Csak azt ne mondja: 
Igen, így van énvelem is l Önnek mégis 
megvan a munkája, amely haszonnal illesz
kedik a nagy egészbe, van állása, melyet 
betölt, feladata, melyet minden napon elvé
gezhetett. Persze hogy ezt más ember is 
époly jól, sőt jobban megtehetné, mint Ön. 
De kicsoda közülünk pótolhatatlan? Ki 
tud valami egyedülvalót cselekedni, ki
cserélhetetlent, nem ismételhetőt? Csak 
egy az egyetlen és egyedülvaló, - Isten l 
•De hisz én jobbat is tudnék tennis ezalatt 
lelkem kiszárad és belső forrásaim fel-
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használatlanul elfolynak !» Uram ! van-e 
Önnek sejtelme arról, mi a jó és mi a jobb 
és hova folynak belső forrásai és hiába 
folynak-e el? Azután,- minden embernek, 
habár a Jegideálisabb és legéltetöbb hiva
tása van is, alkotó, életet és szellemet keltő, 
lelkeket boldogító és mentő hivatása, mely 
oly közel áll az isteni hivatáshoz, amilyen 
közel csak lehetséges,- mégis megvannak 
homályos és kuszált órái, mikor csüggedten 
és kedvetlenü! azt kérdi : Mi haszna van 
mindennek? És nem mulasztom-e el meg
tenni a legjobbat és legszükségesebbet? 
Vajjon egész életem és munkám nem je
lent-e egyetlen nagy tékozlást és rablógaz
dálkodást? Igen, barátom, ki tudhatja, 
mennyit ér az élete és minő gyümölcsöket 
fog teremni egy olyan világban, amelyet 
nem láthatunk? 

Nézze csak l Minden ember számára ket
tős hivatás van : külső és belső. A külső az 
a név és az a cím, mellyel az embert a tár
sadalomban, népének, egyházának, csa
ládjának keretében jelölik: orvos, tanító, 
pap, írnok, anya, költő. Belső hivatása el
lenben az a név, mellyel Isten szólította őt 
anyja méhétől fogva, az a titkos megbízás, 
mellyellelkét az ő Teremtője kiküldötte az 
életbe. Mind a külső, mind a belső hivatást 
lehet elhibázni, félreismerni és elveszten i 
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Azonban itt óriási a különbség, olyan nagy, 
aminő lsten és világ, idő és örökkévalóság, 
értékes és értéktelen között. A külső hiva
tás ellentétben állhat az ember tehetségei
vel, erőivel, legjobb és legszentebb aka
rásávaL Talán jobb sorsot érdemelt vagy 
jobbra lett volna képes, mint ami jutott 
neki. Magasabbat és szebbet akart, mit az, 
ami sikerült neki. De mit árt ez? Hamis 
felirat az életén, semmi egyéb ! Drága tar
talmát, valódi értékét, igazi teljesítményét 
ez nem érinH ; lsten pedig nem indul a fel
irat szerint. Persze veszendőbe mehet a 
belső hivatás is,- de nem az ember saját, 
súlyos vétke nélkül, nem az ő megtagadása 
és gonosz ellenszegülése nélkül. «Ma, ha maj d 
szavát halljátok, ne keményítsétek meg szí
veteket !» Csupán a szív megkeményítése 
hiusithatja meg az ember belső hivatását. 
S habár a sok ezer felirat, cím és etikett, 
melyeket az élet és a világ és a társadalom 
ragaszt az emberre, ezerszer helyes volna is, 
belső hivatása mégis elhibázott lehet. 

Ez az én esetem ! Szinte hallom, amint ezt 
mondja. Mert talán ezt jelenti levelének 
ez a mondata : •A vétek az egész életen át 
hat a maga titkos bosszúj á vaJ" Ön a saját 
vétkét értette ! Barátom, most már pöröl
nöm kell Önne!. Mikor azt a mondatot le
írta, egy pillanatra elfelejtette egész keresz-

Lippert: Istenkereső lelkek. 6 
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tényi mivoltát. Az a tétel hamis ; a vétek 
nem kérlelhetetlen, vaserejű sors, mely 
titkos, alattomos bosszúvággyal üldözhet 
bennünket egész életünkön át. Mínden vét
ket, tehát az Önét is,- most úgy teszek, 
míntha Önne! együtt elhínném vétkessé
g:ét,- tehát mínden vétket le lehet fegy
Yerezní, koporsóba tenni és eltemetni, ki 
lehet oltani, az örök Semmibe elsülyesz
teni sakkor vége a bosszújának. Ez a bű
nök bocsánatának tana, ahogyan a keresz
ténység hirdeti. 

Akárhogyan is álljon tehát a dolog vét
kével s habár belső hívatását már egyszer 
el is fojtotta és ki is oltotta, Isten mínden
kor odaállhat lelke elé csodatévő erejével, 
c1da, ahol hivatása el van temetve és mond
hatja: Lázár, jer elő l És lsten ki is fogja 
mondani ezt a bűvös szót, ha Ön szóhoz 
juttatja őt. Külső életében azért semmi 
sem fog megváltozni, vagy nem sok ; nap
számoskodása is fog folytatódni ; -ó bará
tom, minden életpálya külsőségeiben és 
egyes dolgaiban végre is csak napszámos 
munka. Azonban a belső és örök valóság
ban mégis, tudatosan vagy tudatlanul, de 
az isteni eszköz csalhatatlan biztosságával, 
azt az értelmet fogja életének megadni, 
mellyel birnia kell, az Isten akarata sze
riuti titkos és sze nt jelentőséget. 
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Teljesítse tehát az órának, mínden egyes 
napnak a parancsolatát, mely reggelenkint 
ablakán bevilágít l Tegye mindig azt, hüen 
és hívően, amit épen tennie lehet, viselje, 
amit viselnie kell, nyúljon jó akarattal és 
hű szívvel, mint a gyermek, minden jó al
kalom felé, mely kezeinek kínálkozik ! Ko
vácsolja tovább szerencséjét jó kedvvel és 
szerető makacssággal : Annyit akarok ki
hozni lelkemből és életemből, amennyit 
csak tudok, még most is és mindennek 
dacára! 

S mi lesz így az életéből? Milyen ér
telme lesz? Barátom, én ezt nem tudom s 
Önnek sem szükséges tudnia. Isten tudja. 
Bízzék meg benne, hogy 6 a tarka kövecs
kéket, melyeket az 6 parancsára egész 
életén át összehordott, értelmes egésszé 
tudja összerakni l Ezt jelenti az Istenben 
való hit. Igy sem lesz ugyan élete könnyíí 
vándorlás és dús élvezés, de nem is fogja 
többé megmérgezni a kedvetlenség és az 
elkeseredés. Christophorus-élet lesz az : 
oly teher alatt fog járni, mely nevetségesen 
könnyünek és jelentéktelennek látszik, 
mint egy gyermekjáték, mellette csodála
tosan nyomasztó és terhes, s mégis, -
Krisztust magát hordozza, a láthatóvá lett 
Logost, az isteni gondolat mély értelmét. 
Miért szerették annyira elődeink Szent 

6* 



Kristóf képét? lVIert mindig új erőt kellett 
meríteniök tragikus élethivatásuk isteni 
értelmének hitéből, mely kicsiségekben és 
apróságokban fárad és merül ki l 

Szabad-e hát mégis szerencsét kívánnom 
hazaérkezéséhez? ... 

TIZEDIK LEVÉL. 

A nép szeretete. 

Igen tisztelt Uram ! Csak tudnám, hogy 
azon a napon, mikor ezt a levelet olvassa, 
hogyan fog gondolkozn! vitás kérdésünk
ről l De mégsem l Nem akarom tudni ; mert 
olyan levelet szeretnék Önnek írni, mely 
nemcsak mai nézetére, hanem holnapi és 
holnaputáni irányára is felelne. Ennyire 
nagyravágyó vagyok! «Ön kigúnyol engem», 
hallom mondani; «kigúnyolja állhatatlan
ságomat ebben a kérdésben : Kereszténység 
és nemzetiség, vagy miként nevezzük". 
Pedig nem ! nem gúnyolom Önt ; értem 
ingadozását, sőt egyenesen szükségesnek 
tartom a gondolkodás egy bizonyos fokán ; 
ez már előhaladott stádium. Fejlődésének 
primitív fokán az embernek szilárd, merev, 
lebélyegzésre kész nézete van. Vagy hazafi 
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vagy pacifista, mint mondja; vagy nem
zetire vagy nemzetközire van hangolva ; 
vagy azt mondj a : Isten velünk l vagy : 
aszeretet mindenek fölött l Magasabb fokon 
már észreveszi a tehetséges és becsületes 
kutató, hogy a dolog nem áll ily egyszerüen, 
hogy sokra kell tekintettel lenni és sokat 
óvatosan mérlegelni. Mindennap új meg új 
jelenségeket és lehetőségeket tanul ismerni, 
új benyomások rohanják meg őt és meg
változtatják a világ képét, mely épen meg
szilárdulófélb en volt, talán egészen meg is 
fordítják. Lássa, ezen a fokon áll Ön épen 
most ; és nem akarok hízelegni, mikor azt 
mondom : hála Istennek, hogy már ennyire 
jutott, hogy lelkében már folyékony, hul
lámzó tömegeket hordoz ; ez annak bizony
sága, hogy akar is, képes is még tanulni és 
a tanultat elfelejteni. 

De persze, ez még nem befejezése a fejlő
désnek. Önnek tovább kell haladnia. De 
nem ám úgy, hogy benyomásainak, néze
teinek és értékeléseinek egész folyékony 
tésztáját most végre szilárd formákba 
kellene öntenie. Nem uram, az összes 
harangoknak, melyek lelkében függenek, 
mindenkor készen kell állniok az átolvasz
tásra. Általában nem szeretem a szilárd 
öntvények ezen hasonlatát. Mást ajánlanék. 
Önnek : A folyékony, izz() tömegben las-
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sankint szilárd, tiszta, csillogó kristályok 
alakulnak, képződnek, ismét feloldódnak, 
újra elkülönülnek mindig tisztultabb for
mákban, azonban mindig beágyazva ma
radnak az élmények folyékony tömegébe, 
melyből táplálkoznak és növekednek. Meg
próbáljuk ma, hogy néhány ilyen kristály
csirát a mi kérdésünkben is megalvásra 
birjunk. 

Jöjjünk először is tiszta felfogásra a 
szeretet, ember- és népszeretet felől ! Ez 
alapjában véve igazságosság és felépitésé
ben, fel a legmagasabb fokig, az igazság 
szeretete. Miért vagyunk tehát hajlandók 
egész éles és megvesztegethetlen okossá
gunkat feláldozni, valahányszor szeretet
ről van szó, kivált pedig népünk szereteté
ről'l Folyton úgy hasonlitjuk össze egy
mással a nemzeteket, mintha merev tuskók 
volnának, mint például egy jól megöntött 
acéltömb részei. Pedig már az egyes ember 
is a világosság és sötétség küzködése, a jó 
és a rossz erők hullámzó harca ; olyan világ, 
melyet sohasem lehet egyetlen formulára 
hozni. Hát még egy egész nép l Hogyan 
merészeljünk egyetlenegy értékformulában 
ítélni egy népről? Nincsenek jó vagy go
nosz, értékes vagy értéktelen, szeretetre 
vagy megvetésre méltó népek, sokkal 
kevésbbé, minf egyes emberek. Minden 
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szántóföldön összevissza terem búza es 
gyom, és ki merészelné valamennyit egy 
kévébe kötni? Mindenik népnek megvannak 
hősei épúgy, mint kalmárai, vitézsége 
épúgy, mint iszonyatosságai, gonoszságai 
épúgy, mint betegsége. 

Az egyes embernél az erők, befolyások. 
hajlamok, indító okok bonyolult játékát 
kiméletes óvatossággal kell vizsgálnunk 
és áttekintenünk, mielőtt ezen ember leg· 
kisebb életnyilvánulását is elláthatnó!;: 
értékítéletteL Egy népnél azonban ezek a 
játékban részes erők milliószor összegeződ
nek; sőt mi több, tömeggé összegeződve 
egészen új, érthetetlen ösztönöket, szenve
délyeket, látomásokat és kisérteteket nem
zenek. A népnél is, sőt a népnél leginkább 
megvan a tág terület a betegségnek, a 
neurosisnak, sőt a psychosisnak támadására 
és kifejlődésére. A gond, szükség, félelem 
és kétségbeesés, elvakultság és mámor a 
népet is oly tettekre indíthatj a, melyeket 
az egyes életben búntény vagy őrültség 

gyanánt kell értékelnünk és végtelen sok. 
okos szeretet kell itt a találó megítéléshez. 
És csupán ezen megítélés után adódi!;:, 
vajjon az ilyen tettekre büntetéssel vagy 
szánalommal, igazságos haraggal vagy 
okos béketííréssel kell-e felelnünk. Ha meg 
akarjuk ítélni egy népnek, hadseregének 
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városainak, csőcselékének, intellektuális 
vagy kormányzó osztályának tetteit, egy 
pillanatra sem szabad felednünk, mit 
szenvedett az a nép, hogy neki is voltak 
reményei és álmai, csalódásai, aggodalma 
és büszkesége, de öntudatának homályai is. 
Őbenne is voltak fölényes, felvilágosult és 
valóban szabad egyesek, egy tompa, ítélet 
és szabadság nélküli tömeg közepett. Ezért 
a valódi szeretet igazsága megkívánja a 
belátások egész sorát és az óvatosság tel
jességét, mikor megítéli akár saját népét, 
akár az idegent vagy az ellenséget. 

És az igazságosság? Még a szeretetnek 
sem szabad igazságtalannak lennie sem a 
saját népéhez, sem az idegenhez. Hogy 
az ellenséges néptől sem sajnáljuk és meg
hagyjuk neki életszükségleteit, hogy tisz
telnünk kell sajátosságát és elismernünk 
jogait, ezt könnyű belátni, ez kezdetleges 
bölcseség. De viszont a mi népünknek is 
van joga az élethez és cselekvéshez, nyuga
lomhoz és napfényhez. Mily mcssze szabad 
tehát mennünk ezen jogok képviseletében 
és megóvásában? Az önmegtagadás és le
mondás minő mértékére kötelez bennünket 
az idegen jogok tisztelete? Mit kíván a ke
resztény érzület hangtalan tűrésben, ön
zetlen lemondásban? Már az egyes ember 
erkölcsi akarása is ezerszer szembekerül itt 
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nagysúlyú és nehéz eltökélésekkeL Hát még 
egy nép, vagyis inkább vezetőinek erkölcsi 
szelleme 1 Vajjon mindig tudatával birunk-e 
az erkölcsi theoria és praxis telj es nehéz
sé gének, mikor úgy hirtelen, egy kéz
legyintéssel követeléseket állítunk fel saját 
vagy idegen néppel szemben? mikor oly 
hevesen haragszunk, vádolunk és kárhoz
tatunk? 

A szeretet nem jellemtelen türelmet 
kíván, nem kritikátlan és gyenge meg
hódolást, nem értelmetlen lemondást ön
magunkról. A szeretet nem azonos az 
állatias tompasággal vagy a rabszolga 
gyávaságávaL Szabad és kell az erkölcsi 
elhatározás magasztos óráiban lobogva 
fellángolnia szent haragban, vitéz véde
kezésben, lelkesült támadásban. A szeretet 
angyalai is kénytelenek némelykor csillogó 
páncélt ölteni. A természet vak erőivel 
szemben sem a hallgatag eltűrés van 
helyén, hanem az okos és erőteljes véde
kezés. 

Pedig az emberi társadalomban is van
nak vak, vad, pusztító természeti erők. 

Ezek ellen a szelíd rábeszélés és az erkölcsi 
fenség époly keveset használ, mint a pestis 
és a villám, a tűzvész és az árvíz ellen. 
Hát még a bűntettek és a bűntettesek 1 
Bizonyára a bűnös lelkét csak megértő 
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jóság és megbocsátó könyörület mentheti 
meg, de csak miután bűne elítéltetett és 
megbüntettetett, miután a bűnös annak 
tudatára jött, hogy őbenne ellenség rejlik, 
ellensége a saját és mindenki lelkének. 
Ezen belső ellenség ellen hadüzenetet kell 
bedobni lelki várának falai közé, hogy 
lelke fellázadj on ellene ; ezt a hadüzenetet 
pedig kérlelhetetlen szigorúság jellemzi. 
Továbbá a bűnöst, az ő környezetét és az 
utókort meg kell védelmezni bűnének 
következményeitől, amely romlást okozva 
fakad belőle. Gátak közé kell tehát bűnét 
szorítanunk s ezzel neki is fájdalmat 
okoznunk. Miért értett egyet a bűnnel és 
vállalt vele közösséget? A bűn az ő lelkét 
és életét közveszélyes rablóvárnak hasz
nálja, melyet némelykor alapjáig le kell 
rombolni. És így az állammá szervezkedett 
gonosztevők ellen is szükségessé válhatik 
szent háború viselése, hogy egy bűntevő 
kormány rablóvára leromboltassék. 

De kell, hogy az ilyen háború mindig 
szent maradj on. Az erkölcsi akarat marad
jon és maradhat is szennytelen, még ha 
erőszakot is kell alkalmaznia. Háborúban 
úgy, mint békében a magas és legmagasabb 
politikának tisztelnie kell az igazmondás, 
az igazságosság és a hűség korlátait s in
kább pusztuljon el egy nép, mintsem fenn-
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maradását hazugság és kegyetlenség árán 
vásárolja meg. 

Gyerekes tanítások ezek. Igen ! oly egy
szerűek és magától értődők, hogy csodál
kozni lehet, hogyan lehetett valaha vitat
kozni fölöttük. Azonban praxisunkban 
még ezeket a gyermekleckéket sem kö
vettük, mi valamennyien, nem ám csak 
a kormányzók nem. Tulajdonképen mind
nyáj an kormányzók vagyunk, a legnagyobb
tól a legkisebbig, mert a maga helyén 
mindenki együttesen felelős az egész népért. 
Tehát mi valamennyien engedjük, hogy 
gondolkodásunkban és érzelmünkben, itéle
tünkben és cselekvésünkben egész népekkel 
szemben ugyanazok a gonosz szenvedélyek 
és vágyak uralkodjanak rajtunk, mint az 
egyes embertársainkkal való együttélés
ben. De azzal akarjuk igazolni szívünk ezen 
gonoszságát, mikor egy alkalmatlan, utunk
ban álló vagy ellenszenves nép ellen irányul, 
hogy nemzeti szellemről, hazaszeretetről, 
népjólétről és nép-értékekről fecsegünk 
s ezzel az alapbűnt még a farizeusi kép
mutatás, vagy legalább a tisztátalan ön
ámítás hatványára is emeljük. 

Nos, igen tisztelt Uram, mégis azt lát
juk, hogy mindennapi élményeink és isme
reteink folyékony, mozgékony, ellenmon
dásokkal teli anyagából kiválik egy szilárd 
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kristály, ebben a tételben : Egy néppel 
szemben való gondolkodásunkban, beszé
dünkben és cselekvésünkben, legyen az a 
nép a sajátunk vagy idegen, iparkodnunk 
kell époly igazmondással, óvatosan vizs
gálva és mérlegelve, époly szelid megértés
sel és előitélet nélküli elismeréssel, époly 
híven és igazságosan, sőt jóságosan eljárni, 
de époly távol a hisztérikus megalázkodás
tól és meghunyászkodástól, mint minden 
embertársunkkal szemben. Sőt még sokkal 
szigorúbban és gondosabban. Mert a 
félreismerés és tévedés, az előítélet és önző 
szenvedély veszedelme egy néppel szem
ben milliószor nagyobb. 

Mit gondol, Uram, nem vagyunk-e bal
gák, valahányszor csípős jelszókkal tá
madunk egymásra : itt nacionalizmus -
ott katholieizmus ; itt patriotizmus - ott 
pacifizmus ; itt a hegyi beszéd - ott a ke
resztes háború hirdetése l Nem a jelszók 
igazolnak vagy mocskolnak be minket, 
hanem azok az érzületek, melyekből a jel
szók erednek. De a csörtető jelszókkal szí
vesen elnémítjuk a lelkiismeretnek halk 
s mégis oly zavaró szavát. Mert az erkölcsi 
imperativus a népek életében is többnyire 
kényelmetlen ; könnyen és gyakran meg
történhetik, hogy valamely nép fizikai 
erőssége a keresztény ethika alapelveivel 



nincs a legjobb lábon. De valamint az 
egyes embernek késznek kell lennie, hogy 
az erkölcsi ideálnak legsúlyosabb anyagi 
áldozatot is hozzon, úgy annak a népnek, 
is, mely keresztény akar lenni. •Mit hasz
nál egy népnek, habár az egész világot meg 
is nyeri, de lelkében kárt szenved?• 

TIZENEGYEDIK LEVÉL. 

Máriát szeretni. 

Nagyságos Asszony l Menjen csak nyu
godtan a májusi ájtatosságra l Problémá
kat. nem lehet azzal megoldani, hogy el
futunk útjukbóL Önnek pedig lsten anyjá
nak tisztelete még csakugyan probléma és 
pedig oly sokoldalú, hogy jól megértem 
tanácstalanságát. Sőt én még néhány do
loggal újabb zavarokba fogom hozni s 
ezzel megelőzni Önt, mert előbb-utóbb 
úgyis fog ezekkel találkozni. 

Arról panaszkodik, hogy a Máriatiszte
letet nem tudja gyakorolni, sehogysem 
illik Önhöz, sőt ellenszenve van iránta ; 
másrészt mégis szívesen elmenne a májusi 
ájtatosságra ; valami megható, meleg, iga
zán katholikus vonás van benne. Mit 



mondjak én az érzelmek ilyen megoszlásá
hoz? De Ön legszívesebben nem is az érze
lem, hanem egyedül csak az ész után 
indulna. Ha pedig elmegy a májusi ájta
tosságra, már előre tudja, hogy ott ismét 
mindenféle tapasztalatokat fog szerezni, 
melyek érzületét sértik, melyek kizavarják 
«katholikus hangulatábóln s még távolabbra 
űzik az Isten anyja iránti áhítattól. Pedig 
tulajdonképen az igazi katholikusnak sze
retnie kellene Máriát, ezt Ön is világosan 
érzi, nemde? s Ön annyira szeretne igazi 
és valódi katholikus lenni! Jogosan! At
térésével oly nagy áldozatot hozott, annyi 
belső és külső harcot állott ki, oly kimond
hatatlanul sok félelmet, bánatot, kétséget, 
gyanusítást és csalódást szenvedett ! Mind
ezek után nem akar megállni a katho
lieizmus küszöbén. Meg akarja érteni leg
bensejét, otthonossá akar válni az úr házá
ban, nemcsak a katholikus Credot akarja 
vallani, hanem katholikus lélekkel akar 
érezni is. De viszont fél is az érzéstől, érze
lemtől, a kedélybeli hittől ; attól fél, hogy 
veszíthet szellemi egészségéből, j ó z an igaz
ságából, lelki elfogulatlanságából, ha szó
hoz engedi jutni szívét,- pedig Mária tisz
teletében csupán az érzelem és a szív 
beszél, igy véli Ön. Továbbá ne legyen 
szakadás, meghasonlás, örvény se saját 



95 

lelkében, se az összes katholikus szívek 
nagy és szent közösségében. De épen ez 
aggasztja Önt megint; a népnek és imád
ságának gyermekiessége, naivitása, együ
gyűsége Ön előtt csodálatos és egyúttal 
visszataszító. Némelykor bájos, természe
tes üdeséggel bír, máskor ismét esetlen, 
gondolatokban szegény és ízléstelen. Hát 
még Mária tisztelete az Ön plébánia
templomában! Az a szobor, mely művészi 
érzékét sérti ! (Honnan is vehetne az a 
szegény egyházközség műremeket?) A pa
pirvirágok, melyek egész éven át ott áll
nak, a tolakodó módon felállitott gyertyák, 
az érthetetlen litánia, az ima-formulák 
megfoghatatlan üressége ! Hát meg a kö
zös rózsafüzér, melyet vagy vontatott egy
hangúsággal, vagy kínzó és sietős össze
visszaságban mondanak el ! 

Azt hiszem, most együtt van nálam az 
Önt zavaró dolgok lajstroma. Vagy hiány
zik még egy? Nos, ez nem fontos. Hisz nem 
akarom egyiket a másik után kibeszélni ; 
ellenkezőleg, mindannyit helybenhagyom 
és azt mondom: Igen, nagyságos Asszony, 
igaza van, nagyon is igaza van ! Tehát 
takarítsa be ezt az elismerést, hogy igaza 
van, egész teljességében. Ó igen, ebben az 
esetben annyira szeretné, ha kevésbbé 
Yolna igaza. De most igyekezzünk az 
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összeegyezhetetlen dolgok, kívánságok és 
követelmények ezen zavaró tömegéből ki
jutni egy szabad magaslatra. 

Igenis, szabadra l Először is szabaduljon 
azon aggodalmától, hogy Ön még nem 
katholikus. Hisz szívébe befogadja a 
Mariologia minden dogmáját, minden titok
zatos felsőbbséget, melyet az egyház a 
szeplőtlenül fogantatott, mindenkor szűz 
Istenanyának tulajdonít. Ön nem tagadja 
a trienti zsinatnak azt a tanát sem, hogy 
jó és üdvös és legkevésbbé sem bálvány
imádás a szeuteket s élükön Máriát, a leg
szentebb Szűzet segítségül hívni, képeiket 
felállítani és őket képeikben tisztelni. 
Többet az egyház nem parancsol. Ön tehát 
meggyőződésével és érzületével a katholikus 
hitvalláson és közösségen belül áll. Hagy
jon tehát fel aggodalmaskodásával, hogy 
ezen oldalról váratlanul kieshetnék az 
egyház élő közösségéből ; és ne gyötörje 
magát görcsösen azzal, hogy igazhívő vol
tát mindig újra vizsgálat alá veszi és min
dig világosabban és kétségen kívül meg
állapítja. Ez az önkínzó munka természe
tesen lassankint kedvetlenné és boszússá 
teszi Önt ; s egyike azon fájó töviseknek, 
melyeket Ön a szent Szűz és az ő tisztelete 
ellen szívében érez, épen ez a kedvetlenség, 
minthogy az a tisztelet Önnek annyi gon-
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dot és aggodalmat okoz. Ön épen olyan igazi 
katholikus, mint akármelv más katholikus 
lélek, már így is és most ·is. Mindaz, amit 
további magánájtatosságok dolgában tesz, 
Mária iránt is, teljesen szabadságára van 
bízva. Jövendő egész fejlődésének tehát 
nézzen elébe belső nyugalommal és teljes 
bizalommal az Önt vezető kegyelem iránt l 
Ez a legjobb hangulat az előrehaladáshoz. 
Előrehaladni pedig tud és fog is valóban. 
Minden valódi keresztény szakadatlanul 
új lehetőségek kezdetén áll. 

Igy legyen Önből is meleg, sőt lelkesült 
tisztelője a szent Szűzanyának. S ehhez 
olyan utat válasszon, amely Önnek meg
felel l Nem egy ájtatos könyv, melybe 
buzgón bele akart mélyedni, még inkább 
visszataszította. Ezt megértem. Olyan 
külső, személytelen, élettelen módon raj
zolják elénk az Istenanya képét. Gépies és 
fantasztikus módon halmozzák a super
latívusokat, ami csak az igazán foghatú 
tartalom hiányát akarja leplezni. Kritika 
nélküli csodatörlénetek és mesterkélten 
összeirkált imaformulák ezek. Ne gyötörje 
magát velük ! Menjen azon az úton Máriá
hoz, melyet maga az egyház mutat nekünk : 
a dogmán keresztül s a Szentírásnak rövid 
és mégis oly tartalmas célzásain át. De 
menjen ezen az úton szemlélíídve és imád-

Li p pert : Istenke•·esó IPlkek. 7 
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kozva, menjen mindenek előtt élő ember
ként l .Jöjjön Máriához asszonyi, anyai 
szívének egész megértésével és érzéséve!, 
jöjjön hozzá sokévi, fájdalmas istenkeresé
sének összes tapasztalataival, de jöjjön 
hozzá úgy is, mint emberhez, mint jóságos 
anyához, mint kedves, tiszta szűzhöz l 

Mi tehát az értelme az egyház tanításai
nak Mária kegyelmi előnyeiről? Nem hir
deti-e valamennyi azt, mily végtelen közel 
állott ez a lélek a szent és irgalmas Isten
hez, mily meghitten vonta őt magához 
és tűntette ki Isten kegyelmeinek teljes
ségével és kegyelmének ritka, világító 
symbolumaival? Nem szerethet-e Ön is 
egy embert, akit Isten ily pazarlóan sze
ret? Azután Jézus anyja volt ő! Meg
próbálta-e már elgondolni, hogy ez mit 
jelent? Mily közel kellett egymáshoz állnia 
ennek a két szívnek ! Nem szerethet-e 
Ün gyengéden egy embert, kihez .Jézus 
a leggyengédebb szót intézte, ami csak van 
és teljes szívéből mondta ezt a szót: 
«anyámn? Mert ő oly anya volt, ki méltó 
volt hozzá; legjobb megértője szívének, 
társa belső életének ; az evangéliumok 
elégszer jelzik és hogyan is adhatott volna 
Isten más Anyát az 6 szerelett Fiának? 
De hogy is ne szeretnénk háladatosan egy 
ily lelket, aki az Üvé volt, az Istenemberf., 
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kinek egyetlen gondolata Jézus volt, ki 
életének egész szeretetét és fáradságát 
Neki szentelte? És mellőzve összes meg
foghatatlan, természetfölötti kegyelmeit, 
nem volt-e csodálatraméltó, ritka magasz
tos szellemű asszony; nem volt-e elragadóan 
tiszta, szeretetreméltó sziv s egyszersmind 
nagy és erős lélek? Beleérezte-e Ön magát 
valaha Mária benséjébe, szívbeli életébe, 
gondolatvilágába, jellemébe, beszédének 
és hallgatásának vezetése mellett? Utána 
tapogatott-e már annak a léleknek, mely 
ama kevés, de halhatatlan szót mondta, 
melyeket az evangélisták megőriztek szá
munkra? «Ime, az úrnak szolgáló leánya, 
legyen nekem a Te igéd szerint !" S a má
sik : «Fiam, miért tetted ezt nekünk?" S a 
kedvesen kérő, csendesen bizakodó : «Nincs 
több borulen Igyekezett-e már megköze
líteni ennek a Szűznek és Anyának ember i 
jóságát, gyengéd tapintatát, mély benső
ségét, nyugodt határozottságát, gazdag 
érzését és legyőzhetetlen erejét a szenve
désben? 

És aki egyszer felfogta azt, hogy Mária 
a lelki élet legbáj osabb virága, legtisztább 
kivirágzása annak az új lelki tavasznak, 
melyet isteni Fia fakasztott, az nem fogja 
majd túlzásnak tartani, hogy mi földi 
tavaszunk minden virágával feléje intünk, 

7* 
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hogy képét sokat jelentő liliomokkal és 
rózsákkal díszítjük fel, amily pazaron csak 
tudjuk, hogy neki énekeljük az összes 
szűzies és benső dalokat, melyeket tudunk, 
őneki, aki maga is Istennek olyan szép 
és tisztán hangzó műve, mint az isteni sze
retetnek szerelmi dala: 

De ne csupán történetileg tekintse Jézus 
Anyját ! 6 ép oly kevéssé elmult nagyság, 
mint Fia és mint mindazok a szent lelkek, 
akik az elmult időkben a földön küzdöttek 
és szenvedtek. Mindezek nem sülyedtek 
el a semmibe és nem ragadtattak el tőlünk 
elérhetetlen távolságba. Szemeink persze 
bekötvék, de valóságban a megboldogul
tak közel vannak hozzánk, sokkal köze
lebb, mint valaha ezen életnek kúszált 
zugaiban voltak és lehettek. Közel vannak 
hozzánk a mindenütt jelenlevő és minden
tudó Istenben, egyesítve vanna!{ velünk 
egy korlátlanul jót akaró jóság által ; 
a mi javunkra szolgálnak és működnek 
imádságaikkal Istennél, akiben élnek ki
mondhatatlan meghittségben ; benne !út
hatják útjainkat és sorsunkat velünk 
együtt átélhetik, amennyire ez Isten aka
ratában van. f:s ekként s kiváltképen 
közel van hozzánk Mária is, Jézus Anyja, 
ez az Istentől szeretett, emberileg érző, 
anyai jóságú asszonyi lélek. 
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Menjen tehát hozzá üdvözlette! ; nem 
kell ehhez kidolgozott formula. Igen, ha 
szíve egészen tele van, akkor magától is 
hallgatni fog képe előtt, hallgatagon el
merülni csendes csodálatba, hálás tiszte
letbe, kérő bizalomba. Tiszteletének és sze
retetének kifejezésében is teljes szabad
sága van ; tartózk<;ldás nélkül engedje át 
magát szívc vonzalmának s a kegyelem 
sugallatának ! Persze nem látom be, miért 
ne sajátíthatná el Ön is a csodáló üdvözlés 
ama kifejezését, melyet Isten angyala s egy 
oly szellemmel eltöltött asszony, mint 
Erzsébet használt: «Üdvözlégy Mária, 
malaszttal teljes, az Úr van veled ; ál
dott vagy t e minden asszonyok között 
és áldott a t e méhednek gyümölcse h 
És kicsoda tudná egyszerre és mindjárt 
egész szívét beletenni ebbe az üdvöz
letbe, mely J; J dig csak szegény szavakból 
áll? Minden emberi szeretet örökös dado
gás, szakadatlanul ismételt kiolthatlan 
vágyakozás. Meghaló, hogy a minden 
asszonyok legkedvesebbikét és leggazda
gabbikát mindig újra megszólítjuk gyen
géden és félénken : «Üdvözlégy Mária, ked
ves Anyánk ! Könyörögj érettünk !n Hogy 
ez az ismétlés épen tízszer történjék, -
a szeretel nem ad a pontos számolásra. Az 
üdvözlel szavai közöU pedig ismételten 
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küldje el lelkét azon utak szemléletére, 
melyeken ez az asszony járt s melyeken 
Gyermeke járt ; mert ez a kettő ugyanaz. 
A gyermek szenvedése és öröme különösen 
megható visszhangot, könnytől nedves 
képmást kelt az anya szívében és ott 
szemlélhetö úgy, hogy a magunk szívét 
is sírásra vagy nevetésre készteti. Lássa, 
így imádkozza a rózsafüzért ! 

Igen ám, de a közös rózsafüzér és álta
lában a templomban tartott ájtatosságok 
Isten anyja tiszteletére ! Nos, legyen Ön 
is tágszívű és türelmes, minö a legbölesebb 
szűz bizonyosan ! Mária tiszteletében is, 
mint minden\itt a kereszténységben, szám
talan foka van a bensöségnek, átszellemü
lésnek és személyesítésnek. Legyen türel
mes a csekélyebb és naivabb fokok iránt. 
Az a nagy tömeg, mely a dómot megtölti, 
hogyan is adhatna máskép kifejezést 
imádságos akaratának'? És ne beszéljen 
olyan elhamarkodva gépiességröl, külső
ségről és egyhangúságróL Még nem nézett 
szívébe ennek a népnek, mely ott rózsa
füzérét imádkozza. Bizonyosan van ott 
sok áhitatlanság, - mint mindenütt ; sok 
szórakozottság, sok világiasság, sok meg
szokás. De ebben a homályosan és megtisz
títlanul hömpölygő áradatban imitt-amott 
csodálatos fények csillognak fel, talán 
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rövid időre, miként a szem pillantása 
Mária képére, de mégis sugárzóan a hivő 
bizalomban, esdeklő könyörgésben, gyer
meki hálában. Ne vesse meg egy katho
likus község imájának ezen homályosan 
tovaáramló folyamát! Mária titkos és 
szeretetreméltó szépségeket lát benne, 
talán többet, mint sejtjük. Mária tisztelői
nek évszázadokra menő hosszú sora olyan, 
mint a zarándokok vonulása a kevelaari 
kegykápolnához, sötét, nedves, viharos, 
őszi estéken; szegény, jelentéktelen, meg
hajolt, elmállott emberek ezek. Sokaknak 
gyertyája elaludt az élet viharában; és 
elszaggatva, szétszórva, a széltől és esőtől 
szétzilálva hangzik énekük az éjtszakában. 
De mégis végtelenűl szép és megkapó, ez a 
meghatóan gyámoltalan és mégis rendület
lenül erős akarat : «Mariát szeretni, ez 
mindenkor szándékom." 

TIZENKETTEDIK LEV~L 

Lelki elforgácsolódá,;. 

Kedves fiatal Barátom l Immár harom 
hónapon át volt alkalmam tanulmányozni 
az Ön papi és szellemi dolgozásának mód-
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ját és le akarom Önnek rajzolni benyo
másaim teljes képét; így talán leginkább 
világossá lehet Ön előtt, rniért volt velem 
eddig is oly kevéssé megelégedve : lelki 
vezetőt kívánt bennem találni s rnindig az 
a benyomása volt, mintha én más irányban 
mennék, mint Ön. Valóban igaza van,- én 
a legkevésbbé sem kívánom az Ön útjának 
folviatását előmozdítani. 

Eletterve és életmódj a azzal fenyegeti 
Önt, hogy az emberek legjobban megter
heltjévé tegye. Nem mintha valóban nagy 
terhel hordozna ! Bárcsak nagy teher volna! 
Akkor aggódó s mégis vidám szívvel báto
rítanám. Dc ennek egy tehernek kellene 
lennie, egyetlen súlyos hegynek, melyet 
hordoznia kellene ; holott így csupa kis 
dolog az, számra nézve ezer és egy, amil 
két kezével meg akar fogni. S mikor azt 
hiszi, hogy az 1001-ediket megragadhatja, 
akkor megint elejti az elsőt vagy az czre
diket. 

Bocsásson meg, nevetnem kell, ha így 
látom, szánalmam dacára, melyet szintén 
érzek ; igazán, érzek ! 

Barátom, ez így nem megy ! ennyi dol
got és dolgocskát nem tehet és nem hor
dozhat; s ha tudná is,- cui bono? minek? 
Már napirendje is annyi ~s még több pont
ból áll, mint ahány perc van. Mert minden 
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percet megjelölt csillaggal, kereszthi vagy 
másféle ismertető jellel; mindcgyik be van 
osztva, betöltve és elfoglalva, dc nem ám 
az összefüggő történésnek minden órán 
átzúgó árjával, hanem csupa össze nem 
függő pontozatokkaL Ahol pedig egyszer 
folyó ár képződnék, ott mindjárt cl is 
darabalja; mosl jön ez az ima, majd az a 
röpima, azután egy oldal abból az ima
könyvből, azután az alázatosság egy Lénye, 
azután hét jó szándék és ezek közé még 
Isten jelenlétébe helyezkedésének néhány 
lényét kell beleszorítania. 

Hasonló ehhez az a mód is, ahogyan 
tanul. Túl van terhelve, mint olyan ember, 
aki vegyeskereskedéssci jár házaini ; kö
röskörül függnek és zörögnek rajta ezerféle 
önfejű, összeférhetetlen, gonosz teremt
msnyek. Minden szakmát, melyről hall, 
hasznosnak és szükségesnek talál ; beirat
kozik reá ; egyik könyvet a másik után 
megveszi; ( megy-e ki valaha, anélkül, 
hogy új könyvet ne hozna haza'?) És bár
csak az a könyv nyugodtan beporosodhat
nék ! Azonban minden szakmának és min
den könyvnek kijelöli az ő idejét, negyed
óráját, két és fél percét, naponkint 5 egész 
50 sorát. Minden ki v.an számítva. S közbe 
illesztve t crmészetesen a hét jó szándék és 
ezek közé az btcn jelenlétébe való helyez-
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kedések. Puszta elszámlálásuknál is ki
melegszem a félelemtől és fáradságtóL 

És ha. még csak ez volna minden l De 
ez az ezerféle sáskaraj szakadatlanul meg
kettőzi és sokszorozza önmagát, mert Ön 
mindezen dolgokról még állandóan köny
vet és számadást is vezet, ezek a számadá
sok pedig maguk is egy sokfelé tagolt, 
mesterségesen kicirkalmazott rendszert 
alkotnak ; vannak számadások, melyeket 
önmagának tesz, óránkint, naponkint, 
hetenkint, . . . s olyanok, melyeket lelki 
vezetőjének mutat be, ezek ismét egy
szerűek, különösek, rendkívüliek és ünne
pélyesek. S ugyanennyi tabellát, lajstro
mot, fő- és mellékkönyvet kell Önnek 
vezetnie, a lelki vezetőnek pedig elolvasni a. 

Természetes, hogy ez a raja a sok dolog
nak, gyakorlatnak és szándéknak nem akar 
Önnél szép szerével megmaradni. Ön tehát 
meg akarja öket bilincseini mindig újabb 
kötésekkeL S ha nem is látszanék szüksé
gesnek helyükre kötözni a hűtleneket, Ön 
mégis mindig új kötelékeket keresne, mert 
a megkötözést és befűzést a dolog kedvéért 
folytatja. Ön előtt semmitsem ér a szabad 
elhatározás, a szabad cselekedet ; minden
nek valamiképen feladva kell lennie. Igy 
csinál mindig uj feltevéseket, ígéreteket, 
szóbeli és írásbeli szerzödésekct önmagá-
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val, gyóntatójával és Istennel. Nemcsak 
tudatossá és szándékossá tenne minden 
lélegzetvételf, minden érlökést, minden 
pillantást, hanem még esküvel is akarja 
fogadni, előjegyezni és megparancsolni. 
Semmi, épen semmise maradjon saját 
megfontolására és sugallatára, választására 
és elhatározására bízva ; Ön ezt engedel
mességnek nevezi és igen tökéletesnek 
találja! 

Gyermek ! gyermek ! már egészen el
fáradtam pusztán attól, hogy ebben a 
kínzókamrában sétáltam. S most még nem 
is kisértsem Önt kiszabadítani belőle'? 
Nem, erre nem vállalkozhatom ! De egyet 
megteszek ; egészen távolról szeretném 
Önnek megmutatni azt az országot, melybe 
szeretném Önt és magamat is bevezetni, 
ha tudnám. Talán onnan túlról a belső 
szabadságnak Jegalább egy szellője áthatol 
hozzánk. 

A lelkek abban az országban is meg
hajolva járkálnak, ők is nehezen hordoznak 
egy nagy terhet. De nem, nem terhet ! 
Nagy dolog, nagy feladat nehezedik rájuk; 
s akárhogyan nevezzük : Isten, emberek, 
lelkek, egyház ; sokoldalú és sokat magába 
foglaló, de mégis egyetlen, egybeolvadt, 
osztatlan teher az. S megfelel neki egyetlen
egy nagy érzület, mely uralkodik és 
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mindenható a lelkekben és akárhogyan 
nevezzük : hit, bizalom, szeretet, öröm, 
odaadás, imádás, munkás akarat ; mindig 
ez az egyetlen, sokat magába foglaló, 
minden hangulatban és ingadozásban vál
tozatlan, nyugvó, erős és mégis hajlékony 
és alkalmazkodó érzület. 

Belőle kiindulva a lélek nyugodt és 
állandó biztossággal lép minden elé, amit 
az óra, a nap, az esztendő, amit a véletlen 
sors és Ist en sugallat ai megkövetelnek ; 
a lélek me gy ide és oda, beszél és hallgat, 
imádkozik é,; szenved, ezerféle gondnak, 
ügynek és dolognak szenleli magát, ahogy 
épen jönnek, de szabadon, nem aggodal
maskudva ; nem engedi magát tőlük húzni 
és vonszoltatni, nem forgácsolódik és 
veszelődik el, hanem az önfeláldozás egy 
nemével merően tekint arra az egy nagy 
ideálra, melyben minden összpontosul. 
De azért mégsem vak, nem álmodozó és 
akaraL nélküli, hanem öntudata tiszta és 
éber, egyformán távol a kínzó és kicsinyes 
önmegfigyeléstől, valamint a gondatlan
ságtól és céltalanságtóL 

Az ilyen lelki állapot ideálja az aszke
tikus munkának, bensőleg is értékes cél, 
ellenben minden egyéb csak eszköz : a 
napirend, a tételek, lelkiismcrelvizsgálás, 
vezetés, megkötöttség. A napi munka 
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rendje és beosztása csak segítség és tá
maszték legyen, mely megvéd a szeszély, 
a határozatlanság vagy az unottság be
folyásától. De nem szabad gátolnia ; kí
méletlenül le kell tiporni ott, ahol a lélek
nek és erős, céltudatos akarásának útjában 
áll. Továbbá a megkötöttség, az igéretek 
és fogadalmak csupán vallomások és jel
képek ; a lelket uraló és benne élő egységes 
akaratnak világos és diadalmas kifejezései. 
Proklamációj a léleknek, melyekben ki
hirdeti, amit tenni fog, nem pedig azt, ami 
fenyegetőleg áll előtte, kikerülhetlenül, 
mint egy átkos végzet, melytől nincs me
nekvés. És jelképei a lélek céljainak és 
útjainak, amelyeken mindig újra tisztázza 
és erősíti be1ső akarását. Olyanok, mint a 
zászló, melyet előtte visznek, mely útját 
jelzi, mely kezdésének hirdetését szemlél
hetőleg mutatja fel mindenkor, mely fel
egyenesíti, ha bénulás, - megóvja, ha 
zavar fenyegeti. Azért nem is lehet ebből 
nagyon sok. A proklamációk csak egy 
alkalomra szólnak, korszakot alkotnak ; 
a zászlóknak pedig, melyek életünk pályája 
fölötl hordoztatnak, szabadon kell lo
bogniok és lengeniük ; a zászlók tömegc 
ellenben összebonyolódnék és minket is 
menthetetlenül összezavarna. 

Hasonló feladata van a lelki vezet;\s esz-
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közének is ; mert ez is csak eszköz, nem 
öncél, nem ideál és legszebb sikere az volna, 
ha a lelket önállóvá és önerejűvé tehetné, 
Istenhez való benső céltudatosságát meg
adná s azután magában útjára bocsátaná. 
A vezetés a lelket halk, alig hallható szárny
csapássallebegje körül, éberen, de ne tola
kodán ; és hallgasson mindaddig, amíg a 
lélek bizvást és bátran jár ösvényén. 
A vezetés ne akarjon behatolni a lélek 
minden magasságába és mélységébe ; még 
kevésbbé kutassa át szögleteit és bujkál
jon zugaiban. Bevárja, amíg a lélek maga 
beszél és finom érzékkel megbecsüli hall
gatását és titkait. Tudatában van annak, 
hogy csak szolga, szolgája a léleknek, nem 
pedig parancsoló bajcsárja; szolgája Isten
nek, aki tulajdonképen igazi vezetője 

minden léleknek és csak imitt-amott hasz
nál fel erre embereket is. Azért az ilyen 
emberek legyenek tapintatosak és tartóz
kodák; ne beszéljenek többet, mint amivel 
megbizattak; ne nyúljanak bele, amikor 
nem hívják őket. Hordozzanak, vigasz
taljanak, védjenek, segítsenek; de ne 
zsémbeljenek, ne űzzenek-hajtsanak, ne 
kössenek meg, ne bénítsanak és ne igázza
nak. 

Minden utasítás, irányvonal, programm 
és szabály, minden lekötöttség a szemé-
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lyekhez és rendekhez, csupán eszköz, nem 
cél. Az eszközöknek pedig különbözőknek 
kelllenniök a lélek faja és mivolta, foka és 
ereje szerint. Ami egyik léleknek javára 
van, az a másiknak árthat ; ami ma segit
ség, holnap kölönc lehet. De ki mondja 
meg a léleknek, hogy mire van épen szük
sége? Általános utasítások itt nem elég
ségesek, legkevésbbé, mikor csak nyom
tatásban vannak. Olyan embernek élő 
vezetése, aki igazán csak Isten és a lélek 
hű szolgája és okos segítője akar lenni, 
akinek finom lelke, gyengéd szeretete, 
türelmes kímélete s mégis céljában biztos 
akarata van, az ilyen ember persze leg
tökéletesebb képmása és eszköze volna 
Isten eleven lelkének ; de még ennek a keze 
is túlságos durva. A lelki élet legfinomabb 
sejtszövetébe nem nyúlhat bele. Ehhez a 
fény finomsága kell, a láthatatlan, meg
foghatatlan és felfoghatatlan rezgések fi
nomsága, melyek Istentől indulnak ki. 
De hogyan hatoljanak be ezek, mikor a 
lélek valósággal be van falazva szándékok 
és szabályok közé? Hogyan vezesse Isten 
a lelket, ha ennek soha sincs ideje reá 
hallgatni ; hisz közben elmulaszthatná 
napirendjének egy pontját! A nagy ten
geren keresztül Istenhez csak úgy juthat 
a lélek, ha engedi magát vitetni Isten lel-
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kének szellőjétől, kegyelmének <'Sendes 
vagy zúgó viharaitóL Ön azonban, bará
tom, úgy akar átjutni, hogy hajócskáját 
heves mozgásba hozza számtalan lökéssei ; 
a hajó ingadozik és reng,- de azért helyé
ből nem mozdul vagy csak annyira, ameny
nyire Isten árama megragadja és az Ön 
lökéseinek nyugtalan zegzugait legyőzi. 

Annyira óhajtanám, bárha megértett 
volna. Mert Ön theológiát tanul. Isten 
áldja meg hivatását; de Ö tartsa kezét 
azon lelkek fölé is, melyeknek Ön egykor 
vezető j e lesz ! 

TIZENHARMADIK LEVÉL. 

Ünhizalom. 

Kedves «Jeremiás» ! Azt hiszi, hogy az 
Ün siránkozásaival csakhamar jól fogok 
lakni. Nos, ameddig ön meg nem unja, -
én még kiállhatom. Én is megtanultam 
lassankint, hogy meglehelősen meg tudom 
őrizni szívem keménységét a lelki fáj dalinak 
tengerében, mely szinte nap-nap után elém 
tolul. S ez jól van igy. mert különben el
úsztatnák az embert a sírás hullámai s nem 
segíthetnénk senkin sem. Pedig némelykor 
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mégis tudunk segíteni -- és ez a «némely
kor>> most Önt is illeti. 

«Szerencsétlen természetének", ahogyan 
nPvezi, gyökereit most felfedve látom; azl 
a kívánságomat, hogy betekinthessek gyer
mek- és fiatalkori életébe, oly igaz egyszet·íí
~éggel teljesítette, hogy szeretnék érte kö
szönetet mondani ; ezzel mások szivéiJen is 
tisztábhan láthatok. 

De ez mellékes ; az l akarj a tudni, mit 
szólok az Ün «esetéhez". Igen! majd rá
térek Önre is, csak türelem l Tehát elöször 
még egyszer le akarom Önt fényképezni, 
amennyiben elcsúfított lelkének ráncait 
ós r ediSit néhány vonással utána rajzolom, 
Az Ön egész lényének jellegét, Barátom, 
lehetne nevezni bizonylalanságnak, hogy 
mit kezdjen önmagával, a világgal, az em
berekkel és Istennel. t'Jgy tűnik Ön fel ne
kem, mint a falusi gyermek, aki hirtelen 
a berlini Potsdami tér közepélJen találja 
magát egyedül ; mindenütt hemzseg a sok 
veszély, elől-hátul, jobbra és balra; állva 
maradni lehetetlen s nlinden mozdulattal 
épen a veszedelem torkába szalad az ember. 
Semmitsem hízik meg magában, -- de ez 
nem alázatosság ám t S ezért nem merészel 
semmit, meglép minden feladat elől, ha
csak valamikép teheti; emellett mégis égeti 
a beteges kívánság, hogy valamit tudjon, 

LippPrt : Istenkeresö lelkek. 



érhessen, teljesíthessen. Azután csupa 
aggodalomtól, hogy képtelensége véglege
sen bebizonyodhatnék, alkalomadtán ki
hívólag nekiront az embereknek és dolgok
nak, előre tolakszik, koinyelessé és vak
merövé lesz, középpontot keres, ahol meg
állhatna, lázasan kémlel egy magaslatot, 
melyet megmászhatna s ez nem lehet elég 
magas, mert az egész világot, - mindenck
c•lőtt önmagát kell meggyőznie arról, hogy 
mégis csak képes valamire. Ez pedig nem 
büszkeség, miként félénksége sem alázatos
ság ; sem a büszke, sem az alázatos ember
nek nincsenek olyan lázai, rrünt Önnek. 

Félelem embere ! Ön örökösen szükésben 
van és amellett azt sem tudja, hová és mi
ként meneküljün. S honnan van ez? Ez a 
•:zakadatlan szökés és félelem nem az Ön 
.,természete», hanem egy része a szülői ház 
hozományának. Csakis egy része l Ön szülői 
házának kimondhatatlanul sokat és nagyot 
köszönhet, lényének legjavát, dc lényének 
nagy akadályait is, melyeket azonban le 
kell győznie. Atyj a hitvalló volt, szilárd és 
komoly, mint az acél ; a tapasztalatok, csa
lódások, keserűségek tüzében kovácsoló
tiott ilyenné; nem tudott más lenni, mint 
aminő volt. Anyja pedig martir volt, de 
nem olyan martir, akit megvigasztalnak, 
akit az angyalok megénekelnek. Csendesen, 
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félénken és leverten, majdnem eltompulva 
ment az ő nehéz útján, annyi meg annyi 
évekig. És fiatalságát leírta Ün nekem, 
rnilyen fénytelen, milyen ürömtelen volt ; 
mennyire összeszorult gyermeki szíve már 
az iskola előtti években. Azután a hosszú 
kilenc év a gimnáziumban ! Folytonosan 
kínos és pontos felügyelet, merev vasfegye
lem, lélegzetfojtó szabadság, drákói szigorú
ság a büntetésben. Soha egy szó megelége
dés, elismerés, meleg szcretet, soha semmi 
bátorítás, semmi fellélegzés. A gyermektől 
sohasem vártak semmi jót és derekasat s 
mégis a fenyegető követelések ostorát 
suhogtatták felette ; nem vettek részt a 
gyermeki szív halk, félénk mozdulásaiban : 
nem is volt szabad megmozdulnia, kivévP 
parancsszóra, ami felügyelet alatt állt és 
illően korrigálva lett. Hogy pedig a gyer
mek valaha részt vehetett volna szüleinek 
érdekeiben, hogy pajtásmódra meghallgat
ták volna, arról szó sem volt t 

Lássa, ezért kellett Önnek bizonytalanná 
lennie, félénkké, elnyomottá, bizalmatlanná 
és mégis mértéken felül, egészségtelenül, 
túlzottan «becsvágyóván, nüként Ön ne
vezi. ó, bárcsak becsvágy volna t De az Ön 
becsvágya csak menekülés az összezúzó 
képtelenség elől, mely még mindig sujtja 
Önt. 
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De hogyan tovább? Mindenek előtt szíín
jék meg olyan egészen különleges «esetet" 
látni önmagában, oly hallatJanni szomorút, 
lehetetlent, ziláltat. Szereti ömnagát mt' g 
jobban leszorítani nünden valaha létezett 
alá, hogy Jegalább sajátlagos, klilön hely
zetének édességét ízlelhesse. Nem l az Ön 
esete igen közönséges, ősrégi, sokszor ismét
lődő. Ön baj- és sorstársa igen sokaknak. 
6, barátom, nehéz hinni abban a sokat dí
csért gyermeki paradicsomban, az ő kék 
egében és fehér s arany virágocskáihan. Az 
olyan ember, akinek egészen szép gyermek
kora volt, ritka ; csak valóságos vasárnapi 
gyermekek dicsekedhetnek ezzel. 

.Azután számolj on le egyszer alaposan 
szüleivel, kik persze már régen elköltöztek, 
tehát szüleinek emlékével. Ön eddig félén
ken kerülte ezt a Jeszámolást, érezte a fel
buggyanó gyűlöletet (úgyis milyen gyak
ran kellett magát a gyónásban szüleinek 
gyűlöletével vádolnia, szegény gyermek !), 
sohasem volt biztos benne, mit tartson szü
leiről. Nos, az igazság fel fogj a Önt szaba
ditani ; gyűlöletre époly kevés oka van, 
mint kritika nélküli kegyeletre. Szülei vég
telenü! jóakaratú emberek voltak, de ben
sőleg kötve és megtörve. Igen, az Ön vas
akaratú atyja is megtört ember volt, két
felé tört, egy merev és egy lágyan folyó 
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részre s az utóbbit önmagába fojtotta bele. 
Ó, mit kellett szegény embernek szenvednie. 
mire izzóan folyó bensejét bele préselbette 
kőfalak közé ; s azután még többet l Szá
nakozzék atyján, ez fel fogja Önt szabadí
tani és jót fog tenni. Hát még anyja, akit 
alig ismert l Mert mind az anya, mind gyer
meke meggörnyedve jártak _egy óriási teher 
alatt és soha, soha egymás szemébe nem 
nézhettek. Igy tehát most végre nézzen 
szüleire bátran és szabadon, tisztelettel és 
szánalommal, tisztán emberi megértéssel. 
Nem kell mesterségesen szemet húnynia, 
mert nincs itt semmi gyűlöletre vagy meg
vetésre méltó. Azután pedig tekintse úgy 
ezeket a sötét gyermekéveket, mint egy 
fokozatot Isten iskolájában, melyen át kel
lett mennie. Hogy minő értékeket adott 
Önnek ez az iskola, azt most még nem ta
pasztalhatja, ameddig bensőleg nem áll 
fölötte. De sok gazdagság és kivált mélység 
van abban, amit onnan hozott. Adjon hálát 
Istennek az ifjúságáért is és azon emberi 
eszközökért, melyeket Isten felhasznált. 
Imádsággal legyen úrrá ifjúsága felell, 
hálát adva, önfeláldozóan, bizakodva. 
Ürrá lenni ! igen, most jön a fődolog ! 

Miután ekként leszámolt szüleivcl, amit 
még nagyon alaposan át kell gondolnia, azt 
mondom Önnek, ami egykor Ábrahámnak 
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mondatott : Költözzél ki apád házából ! 
Függetlenítse magát ezen ház szomorú 
örökségétől és végre merészelje magát sza
badnak és mentnek érezni minden békótól, 
minden nyomástól, minden félelemtől. Áll
jon végre a saját talpára l Ön cselekvésében 
és mulasztásában még mindig rabszolga
módra függ az emberektől, miként gyer
mekkorában függött ; mindig aggodalma
san kémleli, mit mondanak és gondolnak 
mások, beleütközik-e Ön másokba és visz
szatetszik-e, meg vannak-e Önne! az embe
rek elégedve, vagy sem ; aki pedig ily aggo
dalmasan néz körül,- mint a falusi gyer
mek a Potsdami téren, - épen az kerül a 
kerekek alá. Hisz Ön nem szornlt reá. Van
nak tehetségei, sőt gazdag és jó tehetségei, 
van jóakarata, okos ítélete, éles megfigyelő 
képessége (aggodalmas gyermeki lépései 
önként megfigyeléssei jártak együtt) ; de
rekasat tanult, van állása, melyben működ
hetik, vannak emberei, kik jó szívvel van
nak iránta, van Istene, ki megvan Önne! 
elégedve. Mindez megvan Önnek ; de nem 
hiszi el, nem akarja igaznak venni, nem 
.mer reágondolni, nem merészel szabad fu
tást engedni, magának és tudásának. Egész
séges önérzetre akarom megtanítani ; ne 
féljen, hogy kevélységre csábitom! mert 
az igazság sohasem ellensége az alázatos-
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ságnak. Önnek pedig valódi értéke van, 
útja és feladata az életben. Járjon tehát és 
cselekedjék gondatlan ön-biztonsággal, az
zal a nyugodt meggyőződéssel, hogy nem 
kell minden pillanatban újra behizonyí
l ania, hogy tud valamit. A világ ítéletével 
ne sokat törődjék, Istenről pedig gondolja 
ezt : nos, 6 tudja, miért van reám szükség~ 
és mít tartson rólam, és engedje magát á1 
ennek az Istennek, úgy ahogyan van. Ne 
lássa benne talán az Ön elnyomó atyjának 
ősképét! 6 tágas, szabad és jó, teljesen 
biztos a dolgában, miként gyermekében is ; 
mosolygó Isten 6 ! 

Hagyjon fel továbbá azzal, hogy folyto
nosan terveket kohol a parttalan tengerre, 
folytonosan menekül a Sehol-országba. Ott, 
ahol áll, ott a legbiztosabb ; ott, ahol jár, 
ott van saját országa. Tegye gondtalan 
nyugalommal azt, amit a nap és a körül
mények feladatává tesznek, jól vagy rosz
szul, ahogy épen lehet. Sok fog sikerülni, 
ennek gyermeki múdra örülhet : némely 
dolgot elvisz a manó, nevessen rajta ! Ön 
nem emberfölötti ember ; ilyen egyáltalán 
nincs is ; Önnek is megvannak korlátjai és 
gyengéi, mint mindenkinek. Ezt nem kell 
olyan tragikusan venni, mint Ön teszi. Önre 
nyomasztúan hat, ha tömeg közt kell állnia : 
szeretne valami egyedülvaló lenni s ilyet 
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játszani. De épen ez a7. Ön hamis, gyerekes 
és beteges beállítása ; minden környezet 
még mindig nyomasztónak, korlátozónak, 
fenyegetőnek látszik Önnek. Ezért szeretne 
mindig különválni, a többiek elől elfutni,
fogadok, hogy kellemetlen érzése van, mikor 
az uteán szorosan előtte vagy mellette 
megy valaki. De ez még az Ön gyermei{kori 
félelme. Hagyja a többieket menni, ahová 
akarnak. A nagy embertömeg közepett 
mindenki valami sajátos és egyetlen ; az 
élet nagy hadseregében minden közlegény
nek megvan a maga saját és egyszeri ér
téke, ha még annyira is eltünni látszik a 
hullámzó tömegben. lllinek tehát külön 
előre tolakodni vagy félénken meglapulni'? 
Ön is várja meg nyugodtan, mit ád az ls
ten tennie. Ha Neki nem sielős, akkor Ön
nek se legyen. Talán az Ön lelkét egyetlen
egy óra kedvéért teremtette. 

S most gondolja át mindczekct szorgal
masan, lélegezzék mélyen és szabadon s 
növelje magában ezt a nyugalmas életfel
fogást l Ez nem történhetik meg egy nap 
alatt. l':s írjon nekem továbbra is, amikor 
és ahogyan akar s ne aggódjék amiatt, hogy 
teljesíti-e várakozásaimaL Mert ezt úgyis 
meg fogja tenni, akár különösen fárad érte, 
akár nem. Látom már útját, amelyen járni 
fog - és örvendek neki. 
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TIZENNEGYEDIK LEVf:L. 

A vallástalan jóság. 

Igen tisztelt Uram l Ön valóban nem 
«homo religiosusn, nem buzgó ember, ennyi
ből igaza van ; de, hogy ebbe teljesen bele
nyugszik, mintha már elérte volna végső 
tökéletességét, ebben nem adok Önnek 
igazat. De nem ám pusztán sziileirc való 
lekintetből ! Igaz ; ezek a jó, hü, meg
hatóan gondos emberek aggódnak fiúknak 
lelkéért; fájdalmasan érzik - és legfáj
dalmasabban akkor, amikor semmitsem 
szólnak, --- hogy fiúk az egész családdal 
egyiitt nem járul a közös szent álduzáshoz. 
De a sziileirc való tekintetnek magában 
véve nem kell Önt arra indítania, hogy 
görcsös fáradozással elsajátítsun oly buzgó
ságot, mely Önnek talán épen nem felel 
meg. A katholikus egyház scm kövelel 
Öntől többet, hisz Ön hívő. Minden vasár
és ünnepnapon elmegy a szentmisére, egy
szer-másszor az évben a szentségekhez is 
járul. Tehát praktizáló katholikus. Helyes ! 
Az egyház nevében és megbízásából tehát 
nem tehetek Önnek komoly szemrehányást. 
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«Csak komolyat nem? tehát egy fél 
szemrehányás, egy aggodalmas s talán 
kissé szomorú kérdés mégis lebeg az Ön 
ajkain'?n Nagyon finom hallása van Önnek, 
ha ezt mindjárt kiérezte. Igen, volna 
szemrchányásom, melyel szeretnék kimon
dani, de közelebbről tekintve, mindig el
fojtom. Kérdést szerelnék Önhöz intézni, 
mely mögött aggodalom is van ; de ezt az 
aggodalmat mindig megint kibeszélem a 
fejemből, ha kntató pillantást vetek az On 
szívére. Lássa, mikor egy különben ismeret
len fiatal emberről azt hallom, hogy katho
licizmusát ezen a kimért, sőt kissé fukar 
módon nyilvánítja, akkor az ő «korrekt
ségénekn nagyon különböző magyaráza
tokat adhatok. Azt gyaníthatom, hogy 
vallási kötelességeit megszokásból vagy 
társadalmi vagy családjában rejlő tekin
tetek miatt teljesíti, különben pedig lan
gyos és közömbös. Ez a magyarázat igen 
gyakran találó lesz. Azt is feltehetem, hogy 
belső vallási harcokba van bonyolódva, 
hogy hitéért küzd, hogy a vallási gyakor
latok értelmét és célját még nem tudta 
megközelíteni és ezért nem is tesz többet, 
mint amennyit az engedelmesség egyháza 
iránt, amelyhez tartozik, szigorúan meg
követel, mert túlzott és hamis szégyen
érzetből a többel önmagáy:aJ szemben való 
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becsületlenségnek, önsuggestió kisérle
lének, erőszakosságnak érezné. Vannak 
lovábbá olyanok is, kik egészségük és 
munkaképességük érdekében kénytelenek 
a legkisebb mértékre korlátozni vallási 
gyakorlataikat, mert erőik nem bírják el 
belső életük súlyát és meghatoltságáL 
Voll egy szent ifjú, gonzagai Alajos, kit el 
kellelt tiltani Isten gondolatától ; gyenge 
teste ennek a gondolatnak hevét nem 
tudta elviselni. 

De Ön ezen osztályok egyikébe scm tar
tozik. Van azonban két ellentétes tipusa 
az embereknek s ehhez képest azon utak
nak is, melyeken lelkük jár : az ethikai 
ember és a vallásos ember. Végül mind
kettő ugyanazon végcélnál találkozik, de 
effelé fordított irányból haladnak s a szel
lemek ugyanazon kapuit ellenkező irány
ban lépik át ; ahol az egyik kimegy, ott 
kell a másiknak belépnie. 

A vallásos ember Istennél, az ő országá
nál és szolgálatánál kezdi ; innen jut el az 
erkölcsös cselekvéshez s ebben a cselek
vésében lassankint, halk kezdettel, lassú 
korállszerű munkával, kristályosodik ki 
erkölcsi tökéletessége, szívének térességc, 
nagysága, szelídsége, ereje, hűsége és jó
sága. Ö előbb vallásos és a vallásosság 
segítségével lesz jó ; azért jó, mcrt Istene 



jó, akihez imádkozik, akiben remél, akinek 
szolgál. A másik típus, az erkölcsös ember, 
a jósággal kezdi; bensőleg tiszta és gazdag, 
előkelő, erős és bölcs. Sugározza az igaz
lelkűséget és szeretetet, vigasztalást és 
segítséget, a szellemi napfényt, ahol csal' 
megjelenik; ez a jósága végül természetesen 
Istenre is irányul s ezért lesz vallásoss{•, 
épen mert jó; mert az a jó, amit szeret, 
Jegfőbb értelemben és fokozatban épen az 
Isten. A vallásos ember jó lesz, mert 
Istene jú ; az erkölcsös ember vallásos lesz, 
mert jósága isteni. Végül tehát össze kell 
találkozniok a vallásosnak és erkölcsösnek, 
az isteninek és j óságosnak összeolvadásában. 

Titokzatos irányílás sorolja az embere
ket e két osztályba ; nem saját választása 
vagy iparkodása teszi az egyest kezdettől 
fogva az erkölcsös vagy a vallásos típus 
emberévé. Hatalmas kéz állít minket út
jaink kezdetére, az egyiket ide, a másikat 
messze szembe, az ég ellenkező pontjára; 
mindenkinek az a kötelessége, hogy a kez
dettől kiindulva járja meg pályáját a déli 
magasságig, ahol mindnyáj an a közép
pontra találnak. 

Ön, miként ezt rég megmondta önmagá
nak, az ethikai kezdetííek osztályához tar
tozik s most már azt is tudhatja, miért 
nem vagyok még megelégedve Önne!. Állva 
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maradt a saját polusán ; miért nem ván
dorol? Épen Önnek van még sok keresni
valója és sokáig. Bizonyára nem kételke
dern abban, hogy tisztasága és jósága min
dig győztes és sugárzó fog maradni ; ez az 
Ön életének nagy kegyelme, melyet nem 
kell kiharcolnia, mely megadatott Önnek, 
lelkének hozományául, életének alaptőké
jéül, szellemi kezdésének anyatejéüL 

Azonban szüksége van Önnek a vallá
sosságra, hogy végleg helelőzze jóságát, 
hetöltse lelkét, betöltse életét. Ön még nem 
tudja, mit jelent az imádság, az Isten 
közelsége, a Megváltó szeretete, az áldozás 
és kegyelem, az örökkévalóság és a vég
telenség. Nem is ítélhet tehát ezekről és 
könnyelműen nem mondhat le róluk. Ez 
egy másik világ, a létnek egy dimensiója, 
szépség és boldogság, erö és teljesség, tér
ség és alap s mindezt még fel kPll födöznie 
Önnek. 

Először is az ethikáj a kedvéért 1 hisz 
annak ez a háttere. Minden jósága és önzet
lensége, igazságos akarata, önfeledt és örö
met teremtő áldozati szelleme csupán 
szegélye az isteninek, az a határ, ahol az 
Ön lelke Istennel határos ; itt kezdődik. 
S innen egyenes út vezet be ebbe a mérhe
tetlen országba, Istenbe. Ó az a háttér, 
melyből az Ön ethikája kilép, Ó annak a 
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talajnak láthatatlan mélysége, melyből az 
Ön virágai kinőnek. 6 a metaphysika, me
lyen minden ethika nyugszik, melybennlin
den jóságnak gyökere és teljesülése, alapja 
és értelme rejlik. l\Iikor tehát itt terül el 
szeme előtt egy kimondhatatlanul nagy és 
gazdag ország, miért nem akarja szemeivel 
megtekinteni, miért nem tudatába beol
vasztani, beinni lelki látásába, hallásába, 
érzésébe? 

Másodszor a lelke kedvéért l Mert gaz
dagabbá, mélyebbé lesz, ha veleszületett 
jóságában és tisztaságában belemerül abba 
a tengerbe, melynek az Ün szívjósága olyan 
sugárzó felszínét mutatja. Igenis, Ün 
sugárzó, de egyelőre még esak felszín. Még 
nem ismeri és nem gyakorolja azt, ami a 
léleknek legnagyobb tette és legszebb er
kölcse, tudniillik tiszt a szivvel szemlélni 
Istent, örömtől sugárzó szemmel köszön
teni Istent, önfeledt boldogsággal szolgálni 
a Megváltót, mindent átfogó erővel, min
denre fogékony lelkiilettel átkarolni a leg
főbb jót, kialudt vágyakkal imádkozni a 
szent Isten előtt. 6, ha majd egyszer Ön is 
tapasztalja ezekel! Mármost is gazdag Ön, 
mert tiszta, jó és nemes ; de gazdagsága 
még csak utalvány : oda kell mennie, ahol 
értékét felveheti. 

Létezése kedvéért. Harmadszor : mert 
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ez az Istené, mert nem szabad annak ön
magában nyugodnia és lezáródnia, hanem 
Ö körülötte kell keringenie, Ö feléje hajol
nia, Ö beléje merülnie. El kell jönni annak 
az örökkévaló pillanatnak, amikor az Ön 
lényét be fogja tölteni lsten, legmélyebb 
redőiben és legkülső ágacskáiban is. Kell 
tehát, hogy gondolatai és akaratának leg
finomabb gerjedelmei is beteljenek egykor 
Istennel. El kell jönni annak az örökkévaló 
pillanatnak, amikor az Istenre gondolás, 
az Isten szeretete átrezgi, elárasztja és 
körülfolyja Önt, - e nélkül léte nem érte 
volna el egész és végső célját, mely egyedül 
teszi értékessé. Tehát egykor mégis vallá
sos emberré kell lennie, mert Isten az, aki 
barátjává akarja fogadni. 

De miként lesz vallásossá •] Vallásosnak 
lenni annyit tesz, mint áthatva lenni Isten 
személyes közelségétől, nagyságától és 
jóságától ; annyit tesz, mint tegezni Őt és 
te-nek szólíttatni magát Őtőle, szemébe 
nézni, kezét fogva járni, mint egy hívő 
gyermek. Engedje tehát, hogy lsten reá 
tekintsen és megszólítsa l Alljon oda az Ő 
jelenlétébe, az ö ábrázata elé l Ü gy elj en 
szorgos gondossággal, mint aki szerelemért 
esd, bensejének minden vallásos gerjedel
mére, hogy azok kicsirázhassanak. lsten 
maga fogja Önt olyanná tenni, aminőnek 
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akarj a. Azután tapogasson Isten keze 
után! Vagyis: fűzze össze szemlélődő mun
kával benső életének núnden szálát : mun
kát, áldozatot, gondot, szenvedést, b>1na
tot, szomorúsúgot, szeretetet, egész jósá
gát az Isteme való gondolással, aki hall
gatag szemlélőj e, sz en t t an uj a, igazán 
őszitlte megítélője, résztvevő barátja, ha
talmas szellemi alkolój a és buzdítój a, cél
tudatos irányitója. Imádkozzék l Mert 
tulaj donképen ez az értelme az imának. 

Azután pedig haladjon előre fokról
fokra, ahogyan vezettelik ; ne sokat kér
dezzen és töprengjen, de szünct nélkül 
menjen, keresve, megragadva, minden al
kalmat kihasználva. Szinte utána kell 
futnia Istennek. Menjen el tehát olyan 
helyekre, ahol kegyelmével lakik, az ünne
pekre és imádásokra, ahol Öt hívják. 
Álljon az áldozók közé vasárnap, de hét
köznapokon is ; térdeljen le az asztalhoz, 
ahol Ö a szent áldozásban adja magát. 
Szóval, ragadj a meg az Ö kezét, melyet 
egyházának kegyszereiben kinyujt va tart 
és ne bocsássa el, míg meg nem áldotta 
Önt l Megtörténhetik, hogy sok-sok évig 
csupán lelkének öntudatlan mélységében 
fog alkotni s Ön csüggedten kérdi már: 
hol van az én Istenem'? Végre egy napon 
majd meg fogja Önt szólitani, boldogító 
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vagy megrendítő közelségbőL Ebben az 
órában vallásossá fog lenni. Igen, így fog 
történni; az 6 feljöttének hajnalpirja már 
dereng az Ön alvó tengerei fölött. 

T I Z E N Ö T Ö D I K L EV É L. 

A termékeny kereszténység. 

Igen tisztelt Doktorné Asszony ! Szinte 
gondoltam, hogy «a vallásos típus" nem 
fog Önnek nyugtot hagyni. Az a levél, 
melyet ama «ethikai típushozn intéztem, 
Önnek «szívéből volt írvan. Igen, ezt el is 
hiszem! mert Ön látja, hogy már oly 
magaslatra érkezett, amelyet amannak 
még meg kell másznia. De ott azt is mond
tam, hogy még a «vallásos ember» sem érte 
el tökéletességét s ez találta Önt és ki
ragadta mindennapi templomjárásának 
nyugodt biztonságából. És nekem nincs is 
szándékom Önt ismét megnyugtatui s azt 
mondani : ó, hisz az nem úgy volt értve. 
De bizony úgy volt értve ! Még Önnek is 
csendes szobáiból - talán - egyszer útra 
kell kelnie és vándorolnia, Önnek is, aki 
most éveinek magasságából tisztult nyu
galommal néz vissza életének zarándok-

Lippert: lstenkeresó lelkek. 9 
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útjára, mely már messze mögötte maradt
talán l -Önnek is le kell még egyszer vagy 
majd csak ezentúl szállnia a cselekvés 
völgyeibe. De nem l Hisz nem sokat tudok 
Önről ; Isten ismeri buzgóságát kívülről 
és belülről ; talán nem is kell már élete 
feladatából pótolnia, helyrehoznia semmit. 
De a kérdést mégis fel kellene egyszer 
vetnie, nyugodt tárgyilagossággal és el
tökélt becsületességgel. Próbáljuk meg egy
szer együttes munkával felállítani lelkünk 
előtt ezt a kérdést. 

Biztos tényekből indulok ki, melyeket 
bizonyosan tudok. Ön gyermekkora óta 
kifejezetten vallásos lélek. Mindig szerette 
a mindennapi templombajárást és az isteni 
tiszteletet, leginkább a hosszan tartókat. 
Most pedig, özvegységének csendes nyu
galmában senkisem akadályozza abban, 
hogy nap-nap után több órát töltsön Isten 
házában,- ezt azelőtt, sajnos, gyakran 
akadályozták és rossz néven vették. Egész 
életében nem ismert nagyobb élvezetet 
vallásos könyvek olvasásánál ; olthatatlan 
szomjjal keresett és kapott fel minden új 
buzdítást vallási dolgokban, új feltárásokat 
és belátásokat, az imádság és ájtatosság 
új formáit és formuláit. A vallásos élet 
ezen szó különös értelmében, tehát ájtatos
sági gyakorlatok, templomok látogatása, 
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templomi ünnepeken való részvétel, a 
vallásos és épületes irodalommal való fog
lalkozása, ez volt mindig életének közép
pontja és tartalma. 

S ez a vallásos élet nem volt Önnél ter
méketlen, bizonyára nem l Magától értődő
nek találta, hogy Isten és az egyház pa
rancsolatait híven megtartsa ; mint derék 
és nagyon jellemes leányt ismerte meg és 
tanulta Önt becsülni a férje, kinek hosszú 
éveken át gondos, hű felesége és ügyes 
háziasszonya volt, takarékos és gazdál
kodó. Isten megáldotta Önt gyermekeiben ; 
mindegyik jó és hasznos emberré lett, élő 
bizonyítékai a szülői ház értékének és 
erkölcsi magasságának s az előttük világító 
anyai példa nagyságának és erejének. Az 
erőt pedig ehhez az élethez, mely telve 
volt kötelességgel és áldozattal, gazdag 
volt fáj dalomban és lemondásban, Isten
ben, a szent bíróban és jutalmazóban való 
hite adta meg Önnek, az 6 akaratára való 
gondolás és az erős remény egy túlvilági 
életben, mely minden vágyat betölt, mely
ben minden földi zarándoklat célját és 
értelmét találja. A szentségek vétele min
dig új buzdítást és erős támaszt nyujtott 
Önnek ; ezt volt őrzője és védelme, veze
tője és pályája, melyen biztosan és állha
tatosan haladt előre. Vallása tehát termé-

9* 
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keny volt, hite nem volt hatástalan és 
halott ; valóban erkölcsös életet élt a val
lás serkentése és vezetése mellett. 

És mégis, -vajjon valamely más ideál 
nem tehette-e volna meg ugyanezt'? Pél
dául a kötelesség vagy a polgári szokás és 
tisztesség gondolata, avagy eljegyzése után 
szeretete férje és gyermekei iránt? Ilyen
féle ideál nem minden embernél hozna 
létre oly magasan és tisztán álló erkölcsi 
életet, mint volt az Öné. Hisz Önnek a 
jóságos Isten annyi segítséget és kegyelmet 
adott hozományul az életére. Természettől 
fogva nyugodt, rendezett, harmonikus 
lénnyel bírt, lelki és testi tehetségei szabá
lyozott viszonyban voltak ; szigorú és erős 
formák között nevelkedett. Életéből hiá
nyoztak a felrázó válságok, a megrendü
lések és forradalmak s azok a szégyenletes, 
pusztító kudarcok, melyek annyi más, 
kevésbbé szerenesés embernél a lét minden 
értékét újra meg újra kérdésessé teszik, 
sőt meg is semmisíthetik. Ezenfelül híven 
támogatta Önt Isten segítő kegyelme, 
mely nélkül az erkölcsileg jó élet hosszabb 
időn át egyszerűen lehetetlen. 

Igy jutok tehát el az elhatározó kérdés
hez: Vajjon az Ön vallásossága, amint 
fent leírtam, oly teljesítményt hozott-e 
létre, mely egyedül és lényegileg az ö 
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sajátja'? oly gyümölcsöt, mely csakis az Ön 
keresztény voltának szőlőtövén érhetett 
meg? Ha pedig ilyen gyümölcs nőtt rajta, 
akkor is és még így is, ez a módja az Ön 
vallásosságának, a vallási eszközök ezen 
óriási mérvű felhasználása elért-e mindent, 
ami benne rejlett, célok, képességek és 
lehetőségek dolgában? Vagy talán olyan 
vallásosság volt, melynek nem kellett 
további célokat szolgálnia, önmagának 
volt-e célja, tökéletesen megnyugodva 
önmagában és önmagáért j ogosítva a 
létre? 

Ezt az utolsó lehetőséget mindjárt ta
gadnom kell, mert Krisztus egyik szava 
így szól a gyümölcsözésről : «Azért válasz
tottalak titeket, hogy elmenjetek és gyü
mölcsöt hozzatob, Nem fogja talán ezt 
az ellenvetést tenni : Nos, a tanítványok 
gyümölcse épen vallásos életük volt, hit
vallásuk, napi és óránkinti imájuk, tem
plomlátogatásuk és úrvacsora-ünnepeik. 
Nem, ezek a tanítványok «azért küldettek 
a világba, hogy tanítsanak minden népe
ket ln - Még vallásuk legszentebb gyakor
lása, a Mcsterrel való érintkezésük sem volt 
öncél ; csak kevés ideig lehettek Ónála, 
hogy azután kiküldhesse őket ; küldetés
nek kellett gyümölcsként kifejlődnie az ő 
szívbeli és ima-közösségükből az Atya-
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Istennel és Fiával, Jézus Krisztussal. 
Tehát, nagyságos Asszony, küldetésnek 
kellett származnia az Ön ájtatosságából, 
templomlátogatásából, szentségvételeiből 
és egyházi ünnepeiből is ! Igy tehát megint 
csak visszatérünk kérdésünkre. Vajjon 
az Ön leányi és asszonyi élete, ahogyan 
azt Ön élte s limily gáncs nélkül és el
ismerésre méltón áll mindenkinek szeme 
előtt, beteljesedése volt-e vallási külde
tésének ; az egész gyümölcs volt-e, ame
lyet Önnek Krisztus szőlőtöve és csakis 
ez érlelhetett? 

Nem tekintem azt a gyümölcsöt, mely 
lelki életének öntudatlan mélységeiben 
fakadt és láthatatlanul és hangtalanul 
átnő! az örök életbe ; a kegyelmi életnek 
napról-napra erősbödő gyümölcsét, az 
Isten gyermekének létébe és teljességébe 
való bele erősödést, a léleknek azt az 
istenesülését, mely itt lenn még el van 
fátyolozva ; csak az örök dél világosságá
ban fog nyilvánvalóvá lenni, ami bennünk 
már most növekszik, az a csoda, arnivé 
egykor leszünk. Tehát keresztény voltunk
nak ezen leglényegesebb gyümölcséről 
most nem beszélek. Ezt lsten maga fogja 
egykor Önnek leleplezni, egy édes szavá
val atyaságának, mely már itt a földön 
életet fakasztóan működött Önben. 
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De ennek az istenesülésnek, mely Isten 
egyszülött Fiának képére megy végbe 
bennünk, mindenek fölött a szentségek 
erejénél fogva, melyekben Isten Fia közli 
magát velünk, ennek az istenesülésnek 
már ebben az életben is lehet, sőt kell 
áttörnie és átfénylenie, növekedő világos
sággal ; amikor szellemi és lelki életünkben 
Jézusnak, Isten Fiának szellemi és lelki 
életéhez való áthasonulás megy végbe, 
amikor egy-egy tanítványában megnyil
vánul az 6 lelkülete, amikor Isten újból 
emberi alakot ölt egy emberi szív érzésé
ben és cselekvésében. És most kérdezze 
önmagától, tisztelt Asszonyom, Jézus ta
nítványa : kereszténnyé lett-e Ön ilyen 
értelemben az Ön vallásossága által? nagy 
Istenünk és Megváltónk Jézus Krisztus 
epiphaniájává? Helyesen ért-e Ön engem? 
Nem az egyes tetteken van a súly, bizo
nyos teljesítményeken vagy épen szava
kon. Nem is egyedül a kötelességteljesíté
sén és kifogástalan magaviseleten; nem 
is a keresztényi szeretet parancsának tel
jesítésén jótékonyság és gondoskodás ál
tal,- mindezt mint magától értetődőt fel
tételezzük ! Inkább egy bizonyos kinyomat 
az, mely az egész lénynek és létezésnek 
valami hasonlóságot kölcsönöz Jézussal, 
egy sajátszerű légkör, mely az embert 
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körülárasztj a, fénysugár, mely kitör belőle, 
melegség és messzeség, nyugalom és erő, 
béke s a közlésnek és odaadásnak egy cso
dálatosan tartózkodó és mégis nyughatat
lan hajlama ; hogyan is írhatnám le? 
Olyan ez, mintha Krisztus újra megjelent 
volna, vagyis inkább, mintha ilyennek 
kellene lennie, ha ebben az emberben és 
ilyen életformák közt megjelennék, - ön
tudatlanul vagy félig tudatosan ez a be
nyomás tolul mindenkire, akinek egy 
sajátképeni, valódi kereszténnyel van dolga. 
Igen, ilyennek kellett lennie Jézusnak; ezt 
gondoljuk akaratlanul is és ha az evangéliu
mok s az apostoli kereszténység összes 
szent emlékei, melyek írásban és hagyo
mányban napjainkra eljutottak, meg
semmisülnének, Jézus egy valódi tanít
ványától az 6 szemeinek fényét, hangjá
nak lejtését, kezének puhaságát és erejét, 
szívének dobogását megint cl lehetne les
nünk, le kellene olvashatnunk. 

Igen, Jézus egy ilyen tanítványának, 
ilyen keresztény nőnek megpillantásánál 
mindjárt képét és fogalmát kellene kap
nunk Istennek, szinte Isten szemléletét, 
miként Jézus látásánál nyerték: «Aki 
engem lát, az az Atyát is látja». Az ilyen 
emberben azután nem csupán a bűn kerü
lését látnók, vagy a kötelesség teljesítését 
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vagy a jócselekedetek egy összegét, hanem 
meg kellene rajta éreznünk nyomát, élő 

meleg lehelletét a jóságnak egyáltalában: 
Istennek. Mert Isten a jó és a jóság,
semmi egyéb, Ö nagy, tágas, szép, erős, bol
dogító, tiszta és általában valami leírhatat
lan. Igen, ilyen az Isten, végtelenü! szere
tetreméltó, ezt gondoljuk Jézusnak és 
tanítványainak látásánáL Olyan egyedül
valónak, összehasonlíthatatlannak és ki
meríthetetlennek kell lennie, mint valódi 
gyermekei, akikkel találkozunk. 

Tisztelt Doktorné Asszonyom ! Kérdé
seimet, melyeket fent az Ön vallásosságá
nak gyümölcsei felől felállítottam többé 
nem Önhöz intézem. Hogyan illetne meg 
engem ilyen kérdezés? De elküldöm Önnek 
ezt a levelet, mint egy csendes, szégyenlős 
és aggodalmas kérdés formulázását, me
lyet senkinek sem szabad más emberhez 
intéznie, csupán - önönmagához. 
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TIZENHATODIK LEVÉL. 

Személyes és dologi vallás, 

Kedves Barátom l Miként neked és 
nővérednek megigértem, még egyszer visz
szatérek heves vallási vitatkozásunkra, 
melyet Porciunkula-vasárnap estéjén foly
tattunk. Ezen a helyen teszem azt, mert 
Te magadat •a müvelt katholikusok ezrei
nek" szószólójaként jelölted meg. Hadd 
vegyenek tehát részt fejtegetésünkben 
ezek az •ezrek" is. Még egyszer emlékeztet
lek barátságos háborúságunk kitörésére, 
és arra, hogyan állt a harctéri helyzet, 
mikor széjjel mentünk. lVIindjárt érkezé
semkor elbeszélted, kissé gúnyolódó han
gon : •Nővérem ma új világrekordot terem
tett a templomlátogatásban", Nővéred 
nem felelt semmit a gúnyra, hanem az ő 
anyai, aggódó modorában így szólt : •Gon
dolja csak, fivérern a szent Porciunkula
vasárnapot egészen haszon nélkül hagyta 
elmulni ln Ennek Te élénken ellentmond
tál és igen komolyan kijelentetted : •Ha
szon nélkül? ki állíthatja ezt? Én Mária 
kérdésére, hogy hányszor nyertem el a 
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teljes búcsút, csak azt jelentettem ki, 
hogy nem is tudom, egyáltalán elnyertem-e 
valaha?» Ezt a feleletet némileg alattomos
nak és kitérőnek találtam s ekkor végre 
felhagytál minden tartózkodással és nagy 
tűzze!, hatalmas beszédet mondtál a «do
logi» vallás ellen, ahogyan azt nővéred 
gyakorolja. A Te vallásod ellenben «SZe
mélyes», minden az Istenhez való szemé
lyes viszonyra van beállítva ; Te nem 
akarsz az ájtatosság tárgyaiba kapasz
kodni, sőt egyáltalán nincs is szükséged 
•kegyszerekre, érmekre, ereklyékre, bú
csúkra és hasonló kegyelmi kincsekre.>• 

Azután pedig szenvedélyes tűzzel tá
madtál nővéred ellen, ki mindehhez hall
gatott. Szerinted az ő vallása egy neme a 
kapitalizmusnak ; ő egész' garmadával 
gyüjti az ú. n. vallási dolgokat, érmeket, 
kereszteket, skapulárékat, képecskéket, s 
több effélét; ezen látható alakú vallási kin
csekhez jön azután még egy láthatatlan 
kegyelmi kincs, melyet ő lsten arculata 
előtt felhalmoz s mellyel egykor előtte 
csillogni akar, vagy inkább ítélőszéke előtt 
magát biztosítani reméli. Biztos helyen 
akar lenni érdemei és búcsúi mögött ; 
folytonosan falat rak magának, mely mö
gött Isten fenyegető vagy követelő tekin
tete elől elsáncolhatja magát; s így való-
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sággal elveszti szem elől az Istent, csupa 
buzgóságbóL 

Igy beszéltél akkor ! Mínd a hárman 
igen elkomolyodtunk s hosszabb ideig 
mély hallgatás uralkodott a nyári estétől 
megvilágított szobában. Én azután véde
lembe vettem testvéredet ; az ő vallása 
épen nem dologi, hanem legalább is annyira 
személyes, mínt a tied ; s az olyan dologi 
vallás, amínőt leírtál, sokkal alacsonyab
ban áll, semhogy egy olyan lélek, mínő 
Máríáé, azzal megelégedhetnék. Ilyenfor
mán beszéltem én. De végtére mínd a 
kettőtökkel meggyűlt a bajom. Te azt 
találtad, hogy én is ép oly dologíasan gon
dolkodom, mínt az a sok, búcsúra áhítozó, 
aki ma a templomajtók előtt állt ; test
véred pedig azt vélte kíérezní, hogy benső
leg én is a Te pártodon állok, vagy legalább 
is a Te «pogány kevélységedet» méltatlanul 
ápolom és kimélem. Te erre nevetve így 
szóltál : «igen, igen, ezt megértem ; úgy 
látszik, hogy neki megvan mínden lélek 
számára a maga külön kis igazsága". Ezért 
testvéred feddett meg : «János, te tulaj
donképen semmit sem véssz igazán ko
molyan s ez a legrosszabb benned !» Ebben 
azután teljességgel igazat kellett neki ad
nom s így váltunk el,- az ütközetet félbe
szakítottuk. 
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Most pedig itt vagyok megint és csak
ugyan a «Te kis külön igazságodat» szeret
ném neked megmondani. A keresztény
ségben nem lehet s nem szabad lennie más
nak, mint személyes vallásnak, dologinak 
nem. Ebben igazad van. Tehát olyan valódi 
kereszténynek, aminő kétségtelenül a test
véred, bizonyára nem szabad csupán do
logi vallást tulajdonítanod. Ebben igaz
ságtalan vagy iránta s ez sokkal rosszabb, 
mintha nem volna igazad. A valódi vallá
sosság középpontjában csakis Isten szemé
lyisége állhat : benne hinni, benne bízni, 
6t követni, előtte leborulni, 6t átkarolni 
és bírni, ez a vallás. 6 és a lélek közé sem
minek sem szabad tolakodni, még egy 
szentnek sem, még Jézus Krisztus testének 
és lelkének sem, annál kevésbbé valami holt 
dolognak. Nem szabad itt semmi elválasz
tónak lenni, ami a lélek előtt Isten látását 
elfödi vagy amivel, mint egy fal mögé, 
Isten látása elől elrejtőzhetik. S az olyan 
vallásosságban, aminőt Mária nővérednek 
szemére vetettél, igazán a kegyszereknek 
egész hegye tornyosulna Isten és a lélek 
közé ; szent tárgyak, érdemek, tettek, 
jogcímek volnának felhalmozva, mint egy 
magasabb fokú hatóság, mely Istent köte
lezné, mint fal, melyet az 6 igazságossága 
át nem léphetne, mint gát, melyen az 6 
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szabadságának hullámai megtörnének, mely 
mögött nem volnánk már az 6 alap- és 
végnélküli irgalmasságának kiszolgáltatva. 
Itt a lélek biztositva volna lsten e/61. De 
a kereszténység azt követeli, hogy bizto
sitva legyen Istenben. Lásd, ily két kis 
szócskában van itt a különbség keresz
ténység és pogányság között, orthodoxia 
és eretnekség között. 

Ennyiben tehát igazad van, de itt vége 
is van a Te •igazságodnak». Ne álljon semmi 
elválasztó Isten és a lélek között. De Te azt 
kívánod, hogy semmi összekötő, semmi 
közvetítő se legyen köztük. De hogyan 
akarsz akkor átjutni Istenhez, ha nincs 
hozzá híd? Gyermeki kézzel akarsz a csil
lagok után nyúlni? Gyermek l összes em
beri fáradozásoddal s habár lábujjhegyre 
állasz és karj aidat a magasba nyujtod 
is, amennyire bírod, mégsem fogod őt 
elérni. Nos, tehát Isten jöjjön tehozzád ! 
Merész kívánság l Majdnem olyan vakmerő, 
mint egy blasphemia. 6 azonban, a jóságos 
és irgalmas, valóban el akar jönni egykor, 
boldog teljességben. Igy fog akkor szólni : 
«Én, én magam kerekedtem föl és minden
kor nálad vagyok». (138. zsolt. 18.) Akkor 
minden hidak felszedetnek, mer.t senkinek 
sincs már szüksége rájok ; és •sem napnak, 
sem holdnak nem kell már világítania,,, 
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hogy megmutassa neked Isten városát ; 
mert Istenben magában fogod látni a napot 
és a holdat. Maga a fény is csak Őbenne 
lesz előtted láthatóvá, annyira közel léssz 
Hozzá. •Az Ő fényességében fogjuk látni a 
fényt." De - •most még nem nyilvánvaló, 
amilenni fogunk"· Egyelőre Isten, az Egyet
len és Minden, igen sokfélekép beszél hoz
zánk, sokféle követeket küld hozzánk ; 
hidakon és ösvényeken jön velünk szembe, 
látható dolgokban nyilatkozik meg s meg
jelenik láthatólag és mégis elrejtve egy
szersmind. Teremtett dolgokat, jeleket, 
képeket, adományokat küld maga előtt, 
mint forgószelet, mely közeledtét hirdeti, 
de Ő maga nincs a viharban, csak mindjárt 
utána jön, halkan, mint az esti szellő ; 
mert amikor Ő maga jön, nem kell neki sz ó, 
melyet előre küld ; Ő maga, Isten, a szó, 
mely ekkor hozzánk beszél. 

Te sóvárgó gyermek, látod, az Atya egy
kor majd fel fog emelni és karjaiba zárni 
téged, de amíg ezt megteszi, te nem kezd
hetsz mást, minthogy megragadod ruhájá
nak szegélyét és belekapaszkodol, Isten 
sokfélekép diszített, messze lebegő palást
jának szegélyéhe. Miért veted meg hát 
mindazokat a követeket, taglejtéseket, jel
képeket és hasonlatokat, melyekben Ő 
most lelkedhez szól s melyek Őt előtted 
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feledhetetlenné tehetik? Miért utasítod 
vissza a kelyheket, amelyek felfogták sze
retetének egyik-másik cseppecskéjét, annak 
a szeretetnek, mely egyelőre ezerszeresen 
fénylő záporesőként árasztja el a világot? 
Minél egyénibb a vallásossá god, annál hálá
sabban fogod szemlélni az útjelzőket, me
lyeket Isten míndenfelé felállított ; mind
egyiken ez a felirat van : Istenhez ! Annál 
megindultabban fogja lelked tisztelni- és 
szükséghez képest fel is karolni mindazon 
adományokat, melyeket Isten a kegyelem 
és a megszentelés eszközeiként elénk álli
tott. Bizonyára csak eszközök ezek és 
csakis úgy v eszű nk belőlük, mint egy dúsan 
megrakott asztal adományaiból ; de a 
megszentelődés eszközei ; eszközök, melyek 
összekötnek Istennel, melyek fény-hidak
ként simulnak Isten és a lélek közé. Persze 
nem kell válogatás nélkül nyúlnod mind
annyihoz. Van közöttük néhány, kevés: 
hidak, melyeken minden léleknek át kell 
menni, kelyhek, melyekből mindenkinek 
kell innia, aki Krisztusban részesedni akar. 
•Aki nem születik újjá a vízből és Szent
lélekből» - és ismét : •aki nem eszi az én 
testemet és nem issza az én véremet, annak 
nem lesz meg az élete». De igen-igen sok 
más csak választására van bízva a lélek
nek, ahogyan kinek-kinek termete és kora, 
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vágya és szüksége megkívánja és használni 
akarja. Ezen jelképek egyikét sem szabad 
tehát megvetned, sem a skapulárét és az 
érmeket, sem a szentelt vizet, vagy az egy
ház áldásait, vagy az ő büntető parancsait 
és engesztelő jeleit, élők és holtak felett, 
sem elköltözött gyermekeinek szent tete
meit, sem a tömjént, mely régi képei és ol
tárai körül lebeg. Persze seholsem szabad 
elzárniok tekintetedet és utadat Isten felé, 
de ezt bizonyára nem is teszik. Az olyan 
lélek előtt, amely egyszerűen és gyermekien 
nyúl Istene felé, ahol csak az isteninek 
nyomát és emlékeztető jelét látja, ahol 
csak nagy palástja szegélyének egy darab
kája elsuhan; olyan lélek előtt, mely emel
lett jóságos is, tiszta, vidám és bátor, ilyen 
előtt szent lesz minden dolog és minden 
szent dolog elé letérdel, tiszteletteljes és 
háladatos hallgatásban ; s épen ezáltal 
maga is tisztábbá, jobbá és odaadóbbá 
lesz ; valósággal közelebb jön Istenhez, 
mikor a boldogságos Szűz érmét megcsó
kolja vagy lefekvéskor szentelt vízzel ke
resztet vet. 

Mit tegyek hát? kérded Te. Skapulárét 
viselj ek? és sok búcsút nyerjek? Talán egy
kor ezt is meg fogod tenni. De legsürgősebb 
feladatod most még más. Tökéletesítsd és 
tisztítsd meg «személyes vallásodat», melyre 

Lippert : Istenkereső lelkek. 10 
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egy kissé büszke vagy. Az Istennel való sze
mélyes, bizalmas közösséged viszonyából 
meríts több szeretetet, több tágasságot, 
több megértést az isteni múködés és az em
beri keresés és imádság minden alakja és 
foka iránt. Akkor majd sejteni fogod azt a 
mély jelentőséget, melyet testvéred az ő 
jámbor «szentségeinek» tulajdoníts ami az 
ő vallásának sajátképeni belső és mara
dandó magvát alkotja. Sejteni fogod, hogy 
épen ő minden jámbor gyakorlataihoz és 
szent lim-lomjaihoz hatalmas és egészen 
személyes szeretetből kiindulva jutott el. 
Persze, minden éremnél szebb lesz az Isten 
élő képe egy alázatos és örömmel szolgáló 
lélekben. Hogy valamikor Te is fogod-e 
viselni és csókolni az ő érmeit, azt nem 
tudom ; talán a Te lelked termete és alkata 
nagyon is különböző. De az ő lelkének be
állítását Te is megnyerheted, ezt a saját
szerű beállítást Istenhez és adományaihoz, 
a szent képekhez és szokásokhoz, az isteni
nek minden alakjához és edényéhez ; ezt a 
beállítást meg is kell nyerned s ennek neve : 
szabadság, tisztelet és szeretet I 
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TIZENHETEDIK LEVÉL. 

Sokféleség és egység a vallásban. 

Barátom t Hosszú levelének egészéből 
csupán egyetlenegy kérdést szakítok ki, 
melyet a végén mintegy függelékül akasz
tott a többihez : «Mindenekelőttn írj a, «azt 
szeretném Öntől kérdezni: Mi tulajdonkép 
a vallás? Az én vallásom? Ebből a kérdés
ből indultam ki hosszú idő előtt és még nem 
találtam reá feleletet. A könyvekben levő 
definiciók nem mondják meg, én magam 
pedig nem találom meg». Mosolyognom kel
lett ezt olvasva, mert az előbbi lapokon Ön 
tulajdonképen egész pontosan leírta vallá
sát, nem ugyan fogalmakban és definiciók
ban, hanem lelkének és cselekvésének har
caiban és zürzavaraiban, hangulataiban és 
szomorúságában, élményeiben és fárado
zásában. 

De Ön tudatával is akar bírni vallásának. 
Szeretne világos, elhatárolt és egységesen 
átdolgozott felfogást kapni vallásáról t Ez 
nehéz, barátom t A vallás oly végtelenü! 
sokoldalú, sőt ilyennek kell is lennie, mert 
hisz élet, az életnek mélysége és teljessége t 

10~ 
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Hogyan lehetne tehát szegényebb az ezer 
színű és ezerhangú életnél? S minél valláso
sabb valaki, minél komolyabbá, átéltebbé• 
tett-erősebbé lesz buzgósága, annál fájdal
masabban jut tudatára annak, hogy a val
lásos életben még sokféle világot kell be
vándorolnia és sok térségen élnie, melyeket 
nem képes egyszerre átfogni és átkarolni, 
melyeknek összefüggése és kölcsönös hely
zete homályos marad előtte. Világosan tu
datos-e Ön előtt az úrnapi ujjongó körme
net és az ünnepi misék pompájának val
lása? Azután gondolj on a betegápolás vallá
sára, melyet a szegények •irgalmas nővére• 
ápol egy piszkos, nedves pincelakásban, a 
nyomorultak, a züllöttek és elvetemültek 
éjjeli menedékhelyén! Ez a kétféle vallás 
vajjon van-e rokonságban egymással? 
Abból az éjjeli menedékházból pedig men
jen a tanterembe, ahol a csendes, elmés, 
tudós felállítja a keresztény dogmatika gon
dolatainak épületét, csupa transeendentalis 
dolgokból, melyeket átleng a földöntúlinak 
és a természetfölöttinek hűvös és tiszta 
levegője. Micsoda közösségben van ennek a 
néptől távoli, magányos gondolkodónak 
lelke annak az irgalmas nővérnek lelkével, 
aki hosszas virrasztásainál a betegágy mel
lett egyik szentet a másik után hívj a segít
ségül és tiszteli egy-egy rózsafüzér elmon-
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dásával? Közlöm Önnel egy levél kivonatáto 
melyet az Önével egyidejűleg kaptam ; lát
hatja belőle, hogy más valaki is, aki életét 
úgy mint Ön, az emberszeretetnek és gon
doskodásnak szentelte, hogyan vesződik e 
gondolattal: Mi tulajdonképen a vallás? 
az én vallásom? 

«Beuronban megtanultam, hogy a peri
fériáról a középpont felé menjek, önmagaw
tól a közösség felé. Ott értettem meg leg
először a «communio sanctorum» gondolatáL 
Munkámat, sőt egész lényemet csodálato
san megtermékenyítette a liturgia. Érte
lem, célra való törekvés jutott bele ; hisz 
az egyéninek az egyéneutúli mellett kell 
növekednie, megnyílnia a közösség szük
ségletei és feladatai számára. Azóta a misc
áldozat lett vallásos életem középpontjává. 
És mégis, - a praktikus munka annyira el
lensége a liturgiának, hogy más segédforrá
sok is kellenének nekem, nem egy belső fel
adat megoldásához. Sokszor én magam is 
annyira keresztet hordozó Én vagy vágya
kozó Én vagy bánatos Én vagyok Istenem 
előtt, hogy az imádság egyéni, szertartás 
nélküli formáját sürgető szükségként ér
zem. Azután pedig mindennapos érintke
zésemben az egészen lesujtottakkal, meg
vertekkel, megkeményedettekkel, akik 
mégis annyira vágyakozók, a szegényekkel 
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és igazi kereszthordozókkal, Szent Ferencet 
kell útitársamul választanom, nem pedig 
Szent Benedeket ; őt nem értik meg mind
ezek az emberek, kik az árnyékban élnek. 
Az ő módja, ahogyan Istent tiszteli, idegen 
marad előttük, nemcsak formája, hanem 
tartalmamiatt is ; ez mcgha1adjaőket.S ak
kor ott állok én, aki a Ezellemi és vallási 
életben szintén keresem vagyfelállítani sze
retném a közösséget a szegényekkel és a nyo
morultakkal, az elnyomottakkal és a szol
gaságban sínylődőkkel,- és távol vagyok 
tőlük ; különböző nyelven imádkozunk. 
Lássa, így nem lesz bennünk egység. Pedig 
meg kellene találnunk azt az utat, melyen 
mindnyájan közösen elmehetnénk Isten
hez, akár királyok vagyunk, akár koldusok ; 
bölcsek vagy balgák, elkényeztetett vagy 
ütlegelt gyermekek. Az egyes ember erejét 
felülmuló feladatnak látom, hogy necsak 
eklektikus legyen a szellemi, vallási élet
ben, hanem hogy valóban megtalálja és 
gyakorlatban is élje synthesisét, annak, amit 
elkülönítve oly csodálatos plaszticitással 
látunk magunk előtt Szent Benedek, Szent 
Ferenc és Szent Ignác három nagy rendjé
nek közösségében : imádunk Téged, sze
retünk Téged, megvédelmezünk Téged ! 
Vagy talán mi világiak is egy különös 
irányt válasszunk magunknak, az egyol-
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dalúság veszélye mellett is? Vajjon életem 
is vagy a benedeki, vagy ferencrendi, vagy 
jezsuita szellem lenyomatát viselje?» 

Látja, Barátom, Ön nem az egyedüli, 
aki érzi, milyen nehéz a keresztény élet 
összes elemeinek synthcsise, egységesen 
keresztülvitt átnézete és összefoglalása ! 
Hogyan oldjuk meg a feladatot, ezen syn
thesis megalkotását ? Először is nem min
denkinek van szüksége erre a synthesisre, 
tehát nem is kell mindenki számára ke
resnünk. Talán a legtöbb ember öntudat
lan választást tesz, természetes tehetségei
nek, nevelésének, életkörülményeinek és a 
természetfölötti kegyelemnek befolyására. 
Jézus Krisztus határtalan teljességéből el
sajátítja egyikét vagy másikát az Ö buzdí
tásainak, utasitásainak és példáinak : imád
ságos lelkületét, erejét a szenvedésben, meg
váltó szeretetét, könyörületét a nép iránt, 
harcos szellemét, magányosságát vagy az 
emberek és emberi lelkek fáradhatatlan ke
resését. Őbenne bizonyára megvolt a syn
thesis, melyet Ön fájdalmasan nélkülöz; 
Őbenne nem voltak széthulló és széthúzó 
részek, hanem egyetlenegy összefoglaló 
erő ; nem volt Ö sok fénysugár nyalábja, 
hanem egyetlenegy fehér fényesség. Önála 
egészen természetes volt, hogy a magányos 
imádkozó leszállt az éjjeli hegyekből és 
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körülfogták őt a segítséget keresők ; az 6 
szava : «engedjétek hozzám jönni a kisde
deket», ép olyan magától értődő n és sajátja
ként hangzik szájából, mint jajkiáltása a 
farizeusokra és mint búcsúzó beszéde, mely 
a háromszemélyű lstennek és a világot meg
előző végzéseinek titkaíróJ szól. Igen, 
Őbenne a synthesis tökéletes volt. De hisz 
6 volt az Ember fia ; az emberiség teljes
sége volt meg benne, mert az istenség tel
jességét bírta. Aminek pedig Őbenne össze
foglalva kellett lenni, mert 6 volt a forrás, 
az mibennünk, akik körülálljuk Ót és mar
kunkkal merítünk az 6 teljességéből, csak 
elosztva és feloldva jelenhetik meg. Enged
jük hát, hogy tanítványai és szentjci egy
egy sugárral, egy színnel, egy drágakővel 
ékeskedjenek az 6 gazdagságából ! Hagy
juk Ót magát kiosztani talentumait : ötöt, 
kettőt vagy csak egyet ; különbözők ezek 
valamint számban, úgy jelentőségben és 
csillogásban is. l\fiért lennénk oly kotnyele
sek és miért követelnők minden léleknek a 
keresztény gondolatvilág egész mélységét 
s a keresztény élmények egész kimeríthet
lenségét? Hagyjuk meg celláikban a magá
nyos imádkozókat és ne űzzük ki őket a 
sürgölődésbe, azzal az ürüggyel, hogy :1z 
aratás sok, a munkás pedig kevés ! S azok 
a csendes, egyszerű, súlyosan dolgozó és 
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hordozó asszonyok, kik •erősítő imácská
val» együgyű imakönyvükből teszik ma
gukat teherbirákká s a szentmise alatt 
Szent Antalhoz imádkoznak ! Tiszteljük az 
ő liturgia-ellenes modorukat is l Nem szük
séges, hogy ők gondolataikkal felhágjanak 
az eucharisztikus theológia és liturgia ma
gaslataira; elég, ha áldozati bárányok aka
ratuk és életük szerint, besorolva Krisztus 
titokzatos testének halálos áldozatába. 

V annak továbbá lelkek, kiknek - Isten 
rendelése szerint- egyoldalúaknak és egy
vágányúaknak kell lenniök : az úttörők, a 
zászlóvivők, a nagy intők és hirdetők, kik
nek hallatni kell szavukat évszázadokon ke
resztül. Ezek nem mondhatnak kiszámított, 
kimerítő beszédet, meg kell elégedniök 
azzal, hogy egyetlenegy harsogó szót kiált
sanak bele a világba : f.IS'tctvoer'te ; - térje
tek meg l vagy «oremus», vagy ezen szava· 
kat : «kegyelem, szeretet, örökkévalóság», 
vagy néha csak ezt az egy rettenetes szót 
is : «lsten !» Assisi Ferenc, Benedek, Do
monkos, Ignác, Erzsébet és majdnem min
den szent, kiket Isten az oltárokra állított, 
(csak kis szemelvény ez az összes szentek 
nagy seregéből), mind ilyen hirdetők és 
intők voltak, kiknek egyetlenegy megren
dítő szót kellett a világba és az egyházba 
kiáltaniok. S azok a rendek, csoportok, 
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családok és zászlóaljak is, melyeket ők 
nemzettek, hívtak és vezettek, a maguk 
egészében szintén ilyen hirdetők. Mind
egyiküknek a saját szavát kell mondania. 
S a maguk egészében elégedjenek meg azzal 
a szóval, mely ajkukra adatott. 

Végre-most ismét Önhöz térek vissza, 
Barátom és ahhoz a levélíróhoz, akinek 
levelét együtt olvastuk -, végre vannak 
oly lelkek is, kiknek meg kell kísérelniök 
egy synthesist, megkísérelni, de nem elérni ; 
akiknek szenvedniök kell a synthesisért. 
Ezek olyan emberek, kiknek szellemi ha
zája sok országban van, a határszéli em
berek, a fogékonyság és érzékenység em
berei, kikben minden visszhangzik, ami 
érinti őket, a tágranyílt kapuk emberei, 
melyeken át minden dolog bebocsátást kér. 
Nagy veszedelemben vannak az ilyen em
berek, hogy sehol sem lesznek otthon, hogy 
csak zavaros zaj tölti be lelküket, hogy 
ide-oda tépi és szaggatja az ezerféle lehető
ség, mely ostromolja őket'; nagy a vesze
delmük, nagyok a szenvedéseik, békétlen
ségük, honvágyuk. De boldogságuk is, örö
mük, meglepetéseik, kincseik is kimerít
hetlenek lehetnek. 

Mit tegyenek hát ezek a vándorok, ezek 
a soha jól nem lakók, kik mindig éhező 
szemmel és vágyakozó l<ézzel nyúlnak min-
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den után? Az ilyenek nem tehetnek jobbat, 
mint vezettetni magukat ; Isten jóságos és 
talán mosolygó vezetése fogja nekik napról
napra, évről-évre megmutatni és odanyuj
tani a belátásokat, élményeket, feladato
kat, lehetőségeket, melyek épen sorra 
kerülnek. Emberfölötti, vakmerő vállal
kozás volna, ha ilyen lelkeknek részletesen 
elő akarnók írni útjukat ; s ők maguk sem 
tudják ezt. Isten maga teremti meg életük
ben a synthesis egy nem ét, mikor egyik do
logtól a másikhoz vezeti öket, egyiket a má
sik után mutatja és adja nekik, majd me
gint elveszi tőlük. Mert az emberi tudat 
sziík, és szellemi szemünk egyszerre csak 
egy teret tud átfogni, így az ilyen lelkeknél 
minden évnek, sőt minden napnak, minden 
munkának és minden élménynek meglehet 
a saját szine, saját verete, más a magány
ban és más az emberek tolongásában ; más 
csillagok állanak az imádság órái fölött és 
mások világítanak a munkához. Ezért kell, 
hogy ezen emberek lényege a fogékonyság 
legyen, fogékonyság a valónak és lehetőnek 
minden titka iránt, de fogékonyság minden 
sz ó iránt is, mely Isten szájából jő, aki min
den órában és minden napon azt az újat 
akarja súgni, amire lelküknek épen szük
sége van. Alapjában tehát egyetlenegy nagy 
fogékonyság az, ami lényüket teszi és lel-
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küknek a lehető synthesist megadja : fogé
konyság Isten iránt, aki száz meg száz alak
ban akar átvonuini belső fejlődésükön ; 
majd mint szentséges Úr és Teremtő és 
nagy titok, aztán síró gyermek alakjában, 
majd ismét zúgó orgonahangokban és a 
comecratio megható csendjében, máskor 
zuhogó vízesésben és tomboló természet
ben, - alig lehet ráismerni, - most öröm
és reményteljes alkotásban s ismét éjjeli 
szenvedések nyomasztó és értelmetlen né
maságában. De mindig ugyanaz egy lsten ó. 

Alapjában véve ez a fogékonyság volt 
titka Jézus, az Emberfia, synthesisének is, 
megrendítő fogékonyság az Atya akarata és 
megbízása iránt, minden kinyilatkoztatása 
és elhatározása, a Lélek minden szava 
iránt. Óbenne megvolt a teljesség, mert 
megvolt a tágasság ; benne összefolyt min
den gazdagság, mert térség volt lelkében ; 
benne megvolt a synthesis, mert az egyedül 
szükségeset, a mindezt egybefoglalót akarta: 
Istent mindenütt és mindenben. 

Igy azután mégis reátérek levelének egy 
másik kis mondatára is, melyben egész val
lása és vallásos modora nyilvánvalóvá lesz : 
•Mindenekelőtt a csodálat Krisztusnak fen
séges és alázatos odaadása iránt, mellyel 
magát a mennyei Atya akaratának alá
vetette, az, ami szeretetemet és odaadáso-
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mat szinte kihívja.» Láthatja most, meny
nyire igazam volt, mikor fent azt irtam, 
hogy Ön már maga jellemezte vallását. 
Igen, ez az, Barátom, szeretet és odaadás, 
meghódolás és hajlékonyság, készség és el
fogadás ; ez legyen az Ön vallása ! S ez az 
Ön synthesise is, az egyedül lehetséges, nem 
gondolatban és fogalmakban, hanem a 
lelkületben és az életben. 

TIZENNYOLCADIK LEVÉL. 

Jézus követése. 

Gyermeke az én Istenemnek ! Most tehát 
megkönyörült rajtad az Isten és megmu
tatta neked a világos kimenetelt ! Mi szük
ség van itt még az én szavamra? Mindig 
csak a te saját leveled szavait ismételhetern 
és tarthatom eléd, mint hivatásod alap
szabályát és alkotmányát : 

•Valóban úgylátszik nekem, hogy Krisz
tus, aki még most is mindig közöttünk él, 
jár-kel és működik, ma is meghív tanítvá
nyokat, akiket elkülönít a világtól, avég
ből, hogy Ót kövessék és V ele meghitt tár
saságban éljenek és dolgozzanak. Ezeknek 
a tanítványoknak a világban kell élniök, 
anélkül hogy benne gyökeret vernének ; de 
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emellett Istenük minden teremtményét 
jobban szeretik, jobban örvendeznek, töb
bet szenvednek és szolgálnak, mint mások». 
Igen, gyermekem, mindez előfordul és te
neked is szólt az elhivattatás. Persze nem 
külső értelemben vett hivatás ez, legalább 
neked nem ; nem olyan hivatás, mely az 
emberi társadalomban külön rendet ala
pítana vagy külön, új szervezetet tenne 
szükségessé. Hisz Jézus követése sohasem 
kezdődik a körülöttünk lévő viszonyok 
külső megváltozásával, fa- vagy vasajtók 
becsapásával vagy kitárásával, ·kerítések 
és korlátok felállításával a társadalmi élet
ben, nem is ételrendekkel és szervezeti kér
désekkel. Nem. Minden helyen és minden 
házban, minden éghajlat és minden csillag
zat alatt hallható és meghallgatható a hívó 
szózat : Kövess engem l Ez a követés egy 
belső felszabadulás, önmagunktól való 
megválás, lépés a középre és kiválasztása 
annak, ami egyedül szükséges ; új szellem, 
tisztultabb tekintet Istenre és nagy szeretet. 
Ez a hivatás tulajdonképen közös minden 
keresztény hívőnek és mégis különleges. 
Mert vannak kiválasztottak, kiknek ezt 
különös módon kell teljesíteniök, akiknek 
azután ez különösen könnyű is és mégis 
kimondhatatlanul nehéz. Te is ezekhez tar
tozol s ezért a te hivatásod könnyűségéről 
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és súlyosságáról még néhány szót akarok 
neked írni. 

Sokkal könnyebb neked másoknál, ameny
nyiben külső hivatásod teljesen egybe
hangzó a belsővel. Vajjon örültél-e ennek 
és hálás vagy-e érte? Vílági hivatásod 
belső, isteni hívatásodhoz annyira hasonló, 
hogy ennek jelképe és hasonlata; amit lel
ked kíván és izzóan sóvárog, mikor az írná
tól felkelsz vagy az áldozó rácstól hazatér sz, 
ugyanazt teheted a Játható valóságban is : 
vigasztalni, enyhíteni, ápolni, gyógyítani, 
elviselni. Ezért is elégít ki téged ez a hiva
tás, szereted és szent előtted. Boldog gyer
meke Istennek l Hány meg hány más em
ber folytat mechanikus, anyagias, szellem
től és Istentől idegen napi munkát és viseli 
mindennapi terhét, határtalan undorral. 
De ezek is, mint te, hivatva lehetnek arra, 
hogy különös módon Krisztushoz tartoz
zanak, hogy eszközei, kinyilatkoztatásai, 
apostolai legyenek. S ilyenkor hivatásuk 
meghasonlása miatt szenvednek. 

Hát a te hivatásod súlya, nagy kisértése 
és kínja? Azt hiszem, ismered már: ez a 
kételkedés. Gyermekem l ezt még nem 
győzted le mindenkorra. Most ugyan a 
győzelemnek örülve és vígan irod : •kevés
sel ezelőtt még mindenféle bajokban, kéte
lyekben és pedáns tünődésekben sfnylőd-



160 

tem. Mikor tudatára jöttem annak, hogy 
mindent a hitre akarok alapítani, megint 
felébredt ez a gondolat : s ha minden kép
telenség és illuzió volna? A pogány és a 
világfi felágaskodott bennem és gúnyoló
dott az egyoldalú beállításon s azon, hogy 
ilyen idealista álmokat annyira komolyak
nak és fontosaknak tartok ; hogy a jelen
lévő Istennek és Megváltónak fenntartás 
nélkül odaadom magamat, ez a bennem 
lévő világias érzék előtt őrültségnek lát
szott. De nincs igaza. Nem hinni, ez volna 
nekem az igazi képtelenség, sötétség, zilált
ság és gyengeség. A hit és hivatás fölötti 
kételyeket el kell űznünk, még tárgyalásba 
sem bocsátkozva velük ; hisz arról van szó, 
hogy vagy a hitet akarjuk vagy az alap
talan, szétbomlasztó skepsist ! Nem 
mondja-e Krisztus, hogy először meg kell 
fontolni, ki tudjuk-e üríteni az Ö kelyhét, 
mennyibe kerül a ház, mily erős az ellen
séges sereg? De ha egyszer az Ö követését 
választottuk, nem szabad többé kételked
nünk, nem szabad többé visszatekintenünk, 
különben nem vagyunk méltók Öhozzá.• 

Gyermekem, ezek elragadó felismerések, 
melyekben valóban a jóságos Isten hajolt 
föléd l De napsugarakból vannak szőve ; 
ha elbujik a nap, akkor ezek a belátások 
is kialusznak és beáll újból az éj, mintha 
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sohasem lett volna világos és sohasem 
fogna többé megvirradni. Fegyverkezzél 
erre ; a kételkedés megint fel fog ébredni, 
a világi szellem megint fog gúnyolódni, a 
fár:;1dság ismét el fog nyomni, a csalódás 
gúnykacajjal füledbe fog súgni. 

Hisz én is átéltem veled, a te lelkeddel, 
mibe került neked leendő hivatásod. A le
mondás külső dolgokról és javakról, tulaj
donról és kényelemről, otthonról és hazá
ról, szeretetről (világi értelme szerint), és 
élvező nyugalomról a család ölében, mindez 
sohasem okozna neked komoly fájdalmat; 
lelked mindig felülemelkedett ezeken. De 
a lélek beállítása egészben, a fenntartás 
nélküli odaadás a hit világának, a láthatat
lannak, megfoghatatlannak, távolinak ! Ez 
a tudatos és következetes gondolkodás, 
és a jelenlévő Megváltó, az 6 képe és szíve 
iránti hitből való élés ! Tudod-e még, 
mennyi küzdelmet okoztak neked az ilyen 
gondolatok? Nem ám a szívednek, ó nem, 
hanem egészségért, igazságért, teljességért 
küzdő és szomjazó szellemednek. Semmitől 
sem irtóztál és irtózol annyira, mint a bete
ges túlzástól, egyoldalú merevségtől, ön
tudatlan vagy épen magad-akarta önámí· 
tástól és korlátoltságtóL Pedig a Jézus szal
gálatába állított élet az ő rettenetes egye
nesvonalúságában, következetességében, 

Lippert: Istenkereső lelkek. ll 
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kérlelhetetlenségében némelykor valóban 
úgy látszik, mintha lemondás volna ezer
féle lehetőségről, megfosztás sokféle irány
tól és úttól. Szorongatja a lelket, mint egy 
ugrás a sötétbe, mint a vihar, mely téged 
is magával sodor és nem tudod, hová megy 
és hol fog téged letenni. Épen ezért kevés 
az olyan keresztény, aki egészen hitére meri 
bízni magát ; nem égetik el ezen világ 
hajóit, nem is távoznak tőlük nagyon 
messze, hanem mindig készek megint 
visszamenekülni reájok. Olyanok, mint a 
kezdő úszó ; aggodalmasan kapaszkodik a 
karfába és kötélhe és minél inkább hivo
gatja őt a szabad tenger ujjongó árja, annál 
erősebbé lesz kapaszkodó függése dolgoktól 
és emberektől, a földi vigaszoktól és vá
gyaktól. Igen, bátorság kell ahhoz, hogy 
i gaz án eleresszük ezeket és a hívogató ten
ger karjaiba vessük magunkat. Bátorság 
kell hozzá, hogy minden dolog mellett el
haladjunk, nem megvetőleg és kicsinylő
leg (ez könnyií 1), hanem mosolyogva és 
szeretettel, de mégis elmenjünk mellettük 
Isten felé. 

Nos, te már felszabadultál és az örök 
tengerre bíztad magadat. De, gyermekem, 
a szarongatás kisértése vissza fog térni. 
Nehezen tudjuk elhinni, hogy azoknak, 
akik Isten országát keresik, minden egyéb 
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hozzá fog adatni. Mindig megint azt véljük, 
hogy aki nem keres és nem hajszol valamit, 
nem iparkodik és fukarkodik, az nem is 
fogja azt elnyerni. Hisz naponkint látjuk 
körülöttünk, mily mohón kapkodnak az 
emberek a világ után és minő erőszakos 
megmarkolással tudják annak egy-egy 
rongyát öklükbe szorítani. Aki tehát nem 
lát hozzá, az üresen mehet el, ·- pedig éle
tünk ne legyen üres, még itt e földön se l 
Nos, nem is fog üresen maradni és épen a 
legfinomabb, legtisztább és legédesebb dol
gokkal fog megtelni, amik csak léteznek. 
Mindezeket meg fogod találni Benne és 
Nála, akinek szentelted szívedet és élete
det. Tudod-e, volt egyszer egy gyermek, 
aki megholt anyját sokáig szemlélte elgon
dolkozva, azt az asszonyt, ki végtelen sokat 
dolgozott és szenvedett ; és felkelve a rava
taltól, így szólt : «Mint a hazataláló gyer
mek, úgy omlott ő a mennyei Atya karjai 
közé, s miközben így a nyugalomra ros
kadt, kihullott kezéből a virágcsokor, me
lyet útközben szedett. Mit j elen t most neki 
az ő élete, az ő nevetése, az ő nagy, nagy 
szenvedése?" Lásd, ha abban a nyugalomra
térésben a te csokrod is egészen szét fog 
hullani, amelyet fáradsággal szedtél, mit 
árt az? Hisz ezalatt egy egész mező, telve 
bájos virággal, vándorolt utánad az Atyá-

ll* 
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hoz. Mert a dolgok titka ez : aki utánuk fut, 
az elől menekülnek ; aki le akarj a szakasz
tani, annak kezéből kihullanak ; aki ra
gaszkodik hozzájuk, attól elvétetnek. De 
aki elhalad mellettük, annak utána futnak, 
hogy vele Istenhez jussanak el ; az ilyen 
emberre várakoznak a teremtmények, fel
néznek reá és figyelnek lépteire, mint az 
eltévedtek, akik távoli utcák hangjára 
figyelnek. Aki az emberek szeretetét, bizal
mat, örömet, lelkeket és boldogságokat akar 
nyerni már itt e földön, annak bensőleg 
le kell mondania mindezekről; akkor azután 
hozzásimulnak kezéhez és szívéhez. 

Ime, tehát te sem fogsz egyedül vándo
rolni az életen át, nem meddőn, nem siker
telenül ; épen mert egyedül csak Istennel 
törődöl. De ezt nem fogod mindig érteni 
és tapasztalni és nem egyszer akarsz majd 
visszanézni és elpártolni. Ez a kételkedés 
Istenben, a homályos és távoli Istenben és 
az ő világában. De még ha ezt le is győzted 
volna, megmarad a kételkedés tenmagad
ban: ez minden szentnek legvégső kínja. 
A te utadon leselkedik a saját magaddal 
való kínzó elégedetlenség. El fog jönni az 
idő, amikor nemcsak célodban és utadban, 
hanem saját járásodban is kételkedni fogsz, 
amikor életed hemzsegni látszik mulasz
tásokkal, tunyasággal, gyávasággal; ami-
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kor akaratod mindig gyengébb, törődöttebb 
lesz ; lelked telve lesz rosszasággal ; ártat
lanságod és tisztaságod paradicsoma mind
inkább visszahúzódik ; a megtisztulás és 
egyesülés ege mindig magasabbra emelkedik 
fölötted, te szegény ! Nézd a nagy tragi
kuroot ; nekünk törekednünk, alkotnunk, 
rohannunk, imádkoznunk, gyónnunk, ja
vulnunk, áldoznunk, szenvednünk kell 
újra meg újra, - míg végre mindez, egész 
cselekvésünk összeroskad alattunk, míg 
összetörött kerekekkel odahullunk irga
lomra; akkor vehet fel Isten atyai karjaiba, 
mint a gyermeket, kinek nem maradt 
egyebe nagy bizalmánál : «Atyám, a Te 
kezeidbe ajánlom ! .. ·" Az összeroskadás
ból Isten karj aiba ! De küzdelmed és cselek
vésed nélkül nem lehetne meg cselekvésed 
összeroskadása l Halld tehát: majd amikor 
a kételkedés megöléssei fenyeget, akkor 
léssz közel az élethez ... Csakhogynem fogod 
tudni abban az órában, szegény gyermek ! 

Azért amikor haladni látlak a te utadon 
s nézem most még ujjongó bizakodásodat, 
akkor aggódni kezdek, hogyan fogsz min
dent kiállani, a kétséget és a homályt és 
a fáradságot. Utad hosszú l Istenem gyer
meke, ki fogsz-e tartani? Egész seregeket 
látok, melyek mint te, megindulnak, hogy 
az Urat kövessék ; de annyian visszafordul-
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nak megint, a falu utolsó házánál vagy ahol 
az erdő kezdődik, vagy Jegalább a puszta
ságba való belépésnéL 

Most pedig közvetlenül fogod kérdezni: 
Minek teszi nehézzé szívemet ? Nem va
gyok-e bátor és biztos a győzelemben? 
Gyermekem! Majd ha egyszer egészen 
fáradlan és megtörten jössz hozzám, akkor 
nem fogok sötét szavakat mondani, ha
nem felgyujtok minden világot, amely 
karnarádban függ. De most, mikor erősnek, 
egészségesnek és szabadnak érzed magadat 
és hordozni tudsz, mint a fényes délelőttön, 
most kell megmondanom, hogy megint 
este lesz és éjtszaka; mit használna ezt el
hallgatni és elfelejteni? Szükséges átgon
dolnunk egész cselekvésünk értelmetlen
ségét, magunkra ejtenünk Isten egész ho
mályosságát. Mert csupán az igazság tesz 
szabaddá és tart meg szabadnak. Ezen 
igazságokat pedig legjobb óráinkban kell 
felvállalnunk, nem a leggyengébbekben és 
ilyen legeslegjobb órád az volt, mikor ezt 
irtact : «Jó az Isten l S habár én gonosz, 
gyáva és hálátlan voltam, 6 mégis szere
tettel vezetett engem és vezet tovább is". 
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TIZENKILENCEDIK LEVÉL. 

Lehetetlen igazmondás. 

Barátom! Ön igazán fanatikusa a be
csületességnek ! Hány év óta gyötri már 
magát azzal, hogy nem igazmondó ! Foly
tonosan ide-oda rángatja Önt egyrészt a 
gyónásra való készség vagy inkább kény
szerűség, másrészt a gyónástól való borza
dás,egyrészt az aszinte kinzóan erős akarat, 
hogy egész őszintén kibeszélje magát, más
részt az a lehetetlenség, hogy ezt az egészen 
őszinte szót kimondja. Nem mintha valaha 
valami megfoghatót, megmondhatót el
hallgatott volna ; nem. De az, hogy nem 
mondhatj a el a kimondhatatlant, az gyötri 
Önt. Megvan Önben kínzó, lesujtó, meg
semmisítő érzete a belső, mindent átható 
vétkességnek és nyomorúságnak és a 
«de profundis" kiáltó szükségnek és segít
ségre szorultságnak ; de hogyha ezen nyo
morúság és szorultság után nyúl, hogy 
nyilt tenyerén megmutassa Isten papi 
helyettesének, a megértő, gyógyító orvos
nak, a tanácsadó jó barátnak,- akkor olyan, 
mintha a levegőbe kapott volna, semmi-
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sem marad a kezében. S hányszor jött 
szinte haragba, mikor én csendesen és 
diadalmas mosolygással mondtam : No 
lássa, hisz nincs itt semmi ! 

Persze, egészen üres sohasem volt a 
vödör, mellyellelkéből mcrített. Volt benne 
mindenféle hiba, hanyagság, még bűn is, 
kétségek, aggodalmak és gondok, melyeket 
én az Ön dadogó célzásaiból ki tudtam 
halászni. De nem az volt, amit sajátképen 
mondani akart és lelkének érezhető meg
könnyebbülése és kiürülése nem követ
kezett be. Mindig úgy volt, mint valami 
népcsődületnél, ahol a törvény őrei kezük
kel megragadnak néhányat ; de lám, épen 
az ártatlanok és gyanutlanok közül, míg 
a tulajdonképeni gonosztévők, a bujtoga
tók és izgatók rég kibujtak a háló szemei 
között. Hogy Ön gyakran tunya, érzéki, 
szeszélyes, nem szíves, izgatott magavisele
tében, hogy nem egy mulasztást, gyáva
ságot és balgaságat meg lehet állapítani 
Önnél,- hisz ezt régóta tudjuk mind a ket
ten, erről alig érdemes még beszélni. 
De úgy érzi, hogy ezzel a legbenső tisztá
talanságáról, kicsinycsségéről, nyomorú
ságáról még semmitsem mondott. 

Sőt még azok a megállapítások is hami
saknak látszanak Önnek ; úgy érzi, mintha 
még ezek a megfogható dolgok is kéz alatt 
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eltolódnának, elhajolnának, elváltoznának 
abban a pillanatban, amikor kimondatnak ; 
és nem szabadulhat attól a rettenetes 
érzéstől, hogy én Önt szükségképen félre
értem, hogy egészen mást kell kihalianom 
előadásából, mint amit mondani akar. 

Mondani akar? Ha még legalább ez bizo
nyos volna! De-s ez a legrosszabb,- Ön 
nem hihet a saját becsületességében sem. 
Ön egyáltalában nem érez ösztönzést, 
hogy mindent kendőzetlenül megmondjon ; 
mintha csupán egy roppant külső végzel 
akarná Öntől a vallomást kínzással ki
csikarni. Sőt inkább legyőzhetetlen ellen
szenvet érez, hogy úgy ábrázolja magát. 
ahogyan maga látja: ez Önnek kimond
hatatlanul kínos. Világosan érzi, hogy fél 
az én csodálkozásomtól, szigorúságomtól, 
megvetésemtőL De hisz ennek soha még 
csak nyomát sem észlelbette l •Persze", 
mondja Ön, «sohasem bánt még velem 
csodálkozva vagy megvetéssel, de csak 
azért, mert mindig másként ítél meg, mint 
amilyen vagyok, mert mindig megtévesz
tettem Önt ; mindig tetettem magamat, 
ó, rettenetes, mennyire nem voltam soha
sem igaz ln 

De most már elég l most próbáljon meg 
engem nyugodtan meghallgatni l Tegyük 
fel azt az esetet, hogy én valóban nem 
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ismerem Önt olyan pontosan és helyesen, 
mint aminő valóságban. Ez az eset nagyon 
valószínű ; sőt bizonyos, hogy nem isme
rem Önt teljesen. De miért ismerjem 
ennyire? Miért ismerje így akármelyik 
gyóntatója? Még önönmagának sem szük
séges ennyire ismernie magát. Elégséges, 
hogy ismeri az Isten, a szívek csalhatatlan 
vizsgálói a, «ki előtt ismeretes minden hang». 
De persze, ez nem elég Önnek. Mert a tudó 
Istentől sohasem jön visszhangja az Ön 
néma vagy akár hangosan kiáltó vádjai
nak, mert Ő épen nem nyilatkozik Ön felől. 
Annyira szeretné mindenütt lényének re
flexét, tükörképét látni, amelyen elnéz
hetné, összehasonlíthatná, tanulmányoz
hatná magát, véleményt adhatna róla ; 
szükségét érzi annak, hogy más valaki, 
akárki, mintegy pártatlan bíró, beleavat
kozzék vitájába a saját lelkével. De Isten 
nem szól semmit ! Nos, erre Istennek igazán 
megvannak a nyomós okai. Azt akarja Ő, 
hogy Ön ajándékozzon neki, bízzon reá 
mindent ; az ítéletet is lelkéről, a tudást 
legbenső szégyenéről, ezt is engedje át Neki 
és hagyja Reá, bizalmasan sülyessze el 
Isten rendületlen hallgatásába. 

Tehát embernek nem is kell Önt így, leg
bensejében ismerni. Hát a gyónás? kérdezi. 
Nos, tudja Ön jól, hogy a gyónás, mint 
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Krisztus parancsolata, csupán a súlyos 
bűnök közlését követeli s hogy Ön «becsü
letesség hiánya" ellenére, mindig sokkal 
többet gyónik meg, mint szigorúan véve 
köteles volna. Hát a lelki vezetés? Ez persze 
feltételezi lényének, jellemének, hajlamai
nak némi ismeretét. De ezt az ismeretet 
megszerezni nem olyan nehéz, meghiusítani 
pedig nem olyan könnyű, szándékos vagy 
szándékolatlan őszinteség-hiánnyal. Okos 
lelki vezető sohasem fogja ítéletét egy
oldalúlag azon szavakból megalkotni, me
lyeket mondanak neki. Az önkényesen 
választott és talán nagyon is jól elrendezett 
és megfontolt szavakon kívül van még 
számtalan jel is, melyeket még a körmön
font képmutató sem tud meghamisítani 
s a képmutatásnak is megvannak határai ; 
valamikor mégis csak ellenmondásokba 
fog keveredni, kimutatja gyenge oldalát, 
elárulja magát, épen mivel nincs az a 
figyelem, mely uralkodhatnék azon a 
mérhetetlenül bonyolult jelző készüléken, 
amellyel az ember kifelé megnyilatkozik, 
akár akarja, akár nem. Tehát én is azt 
mondom Önnek : én nem helyezek mindent 
szavaira, sőt nem is adok rájuk sokat ; 
beszélhet, amit akar, vádolhatja vagy 
mentegetheti magát, tetszése szerint palás
tolhatja vagy tetetheti magát, Nagyságos 
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Untm l Mindezen a vergődésen keresztül 
mindig meglátom én valódi lelkét, mely 
félénk és bátortalan, mint egy fogoly ma
dárka, de végtelen jó akarattal küzködik 
Istenért, a jóságért, igazságért, amely föl
felé és kifelé törekszik, melynek egész 
akarása alapjában véve Isten után való 
kiáltás ; ez pedig annál forróbb, buzgóbb, 
hatalmasabb, minél több akadály, ellen
kezés, elégtelenség áll elébe az Istenhez 
való repülésnek, az Istenben való nyug
vásnak és harmoniának, a szent és jú 
akarásnak. 

Igen, ilyennek látom én az Ön lelkét, 
mindazon szavakon túl, melyeket ajka 
panaszosan és vádolva mond. A fény gyor· 
sabb a hangnál ; a fény, melyet lelke ki
sugároz, már szavai előtt hozzám érkezett 
s én inkább hiszek ennek a fénynek, mint 
a szavaknak, melyekkel fáradsággal bíbe
lődik. 

Továbbá nem is lebeiséges szavakban 
teljesen találó képét adni egy léleknek. 
A szók olyanok, mint egy nagy, esetlen 
merítő kanál, mellyel valaki le akarná 
szűrni a harmatot a füvekről és virágokróL 
A kanál nedves lesz ugyan, de egyetlenegy 
harmatcseppet sem lehet vele felfogni, úgy 
ahogyan van, a maga kerekségében és 
színpompájában, csillogó reggeli üdeségé-
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ben. Tegye csak félre merítő kanalát l 
Aki olyan érzékeny az igazság iránt, mint 
Ön, az sohasem fog szabadulni szavai, 
taglejtései, cselekedetei elégtelenségének, 
sőt nem-igaz voltának érzésétőL Épúgy, 
mint ahogyan a tisztaságért lelkesülő 

ember mindig a tisztátlanság és porosság 
kínzó érzetétől szenved ; miként a szerel
mcs ember mindig szeretete szűk, alacsony 
és tehetetlen voltának nyomása alatt fog 
állni. Olyan emberek, kik előtt csak távol
ról is dereng az erkölcsi ideál, soha többé 
nem lehetnek önmagukkal elégedettek. 

Most pedig vigyázzon, most intézem Ön 
ellen a legfőbb támadást : nem is szabad 
Önnek telj es valóságában megmutatnia 
nekem lelkét ; s az a tartózkodás, mellyel 
az ilyen önábrázolástól visszariad, nem 
kárhoztatandó, inkább valami szent van 
benne. Vannak valóságok, melyek minden 
teremtett szemnek örökké megközelít
hetlenek maradnak, melyeket csak a 
Teremtőnek és Úrnak, a lélek isteni jegye
sének és szerelmesének szabad látnia és 
tudnia. Nemde valami jelentőségteljes van 
abban a titokban, mellycl maga a teremtő 
Isten körülvette a személyes szellemi lények 
gondolatvilágát? Ezt a titkot egy teremt
mény sem törheti át, sem csellel, sem erő
szakkal. Nem volna-e ebben utalás arra is, 
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hogy nekünk sem szabad ezt a titkot 
önként elárulnunk~ Nem volna-e Isten 
akarata szerint, hogy lelkünkben vannak 
ajtók, melyek kifelé soha, az egész örökké
valóságban nem nyilnak meg? Csak Isten, 
aki belülről jön és a lélek, mely benne lakik, 
tudhatja, mi van a hallgató kapuk mögött. 

Még egy megfontolás utal ebbe az 
irányba ; igen kevés az olyan ember, aki 
másokat meg tud érteni s még kevesebb, 
aki a megértés ezen adományára méltó is 
és aki a fentartás nélküli bizalmat és tudást 
elviselni tudja, azzal soha visszaélni nem 
fog. S még ebben a kiválasztott seregben 
sincs talán egy sem, aki a teljes, maradék 
nélküli tudást kiállani bírná, aki a tiszta 
valóság alatt össze ne roskadna. 

Talán csupán az erős, az örök Isten lát
hatja a teljesen leleplezett igazságot. Ne
kiink, legalább a gyengeség ezen életében, 
mindig csak leplezve, mérsékelve, színezve 
kell megjelennie. Miként a tapasztalati, 
testi világot jótékonyarr takarják színes, 
puha fátylak érzékeink elől, úgy még in
kább van a lelkek szellemi világa a világos
ság és sötétség teljességében kiméletesen 
letompítva a mi nagyon is könnyen botrán
kozó szemeink számára. Barátom, magában 
Istenben is, a mindentudó, mindent rejtő, 
mindent átható Istenben is messze kell 
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egymástól vándorolnunk, miként a térben 
elvesző Napoknak, és mindenkor távoli 
útnak kell maradnia csillag és csillag kö
zött, hogy szét ne zúzódjanak egymáson. 
Istennél közelebb, sőt oly közel, mint 
Isten, nem juthat hozzánk soha egy te
remtmény sem. 

HUSZADIK LEVÉL. 

Vallomások. 

Igen tisztelt Kisasszony ! Barátomhoz 
intézett levelem megijesztette és nyugta
lanította Önt, mivel Önnél. «minden egé
szen másként van l>> Önnél nincs meg az 
a nagy tartózkodás, hogy kibeszélje magát, 
sőt inkább egy sóvárgó ösztön, hogy végre 
egyszer a belső hullámok kicsordulhassanak 
lelkének peremén. És annak az önkéntelen 
«hazugnak» aggodalmaskodását, aki saját 
szavának sohasem hisz igazán, Ön szintén 
nem érzi. Sőt inkább az az érzése, hogy 
minden szavában egészen adja magát; 
miként az átlátszó kristálycsésze falain 
át, belát szavainak legbelsejébe és tudja, 
hogy ott semmi sincs elhallgatva, elsimítva, 
ell.eplezve. 
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De mi ebben a nyugtalanító? Semmi 
egyéb, mint az a tapasztalat, hogy másként 
van, mint mások? Igen, Ön más, mint 
utolsó levelem vevő je, de mégsem más, mint 
sok-sok más ember. Ezeknek lelke is telve 
van a kicsordulásig s hiányzik nekik az 
edény, melybe ömölhetnék, az olyan em
ber, aki megb.allgatná őket, aki nyugodtan, 
türelem:nel, megértéssel, hallgatva és meg
bocsátva enged magának mindcnt elmon
dani. Ha pedig valaha azt hitték, hogy 
ilyen emberre találtak, akkor meg könnyen 
az a homályos, kellemetlen érzésük támadt, 
hogy talán mégis túlságosan kiadták, elve
szitették, eltékozolták önmagukat. Vajjon 
Ön is érezte-c már az ürességnek ezt a 
tompa érzetét, egy kiadós vallomás után? 
Nem csodálkoznám rajta, mert van biz o
nyos j ogosultsága ; csakugyan nem egészen 
kívánatos, nem eg~ sz en· egészséges és ki
vált nem épen szükséges olyan sokat be
szélni önm1gunkról. Felsoroljak-e Önnek 
néhányat a legszokottabb hátrányok közül? 

Talán mJ.gJ. is tapasztalta már, hogy 
nem egy gyerekes, nevetséges, nemtelen 
ösztön is megmozdul, mikor a száj így ki
csordul ; öntetszés és tetszeni vágyás, sőt 
egy bizonyos kacérság, továbbá bizonyos 
csodálatos édeskés érzés is, hogy egyszer 
a figyelemnek teljes középpontjában áll-
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hatunk. De ezekre a dolgokra nem akarok 
nagy súlyt helyezni. Ily gyerekes indulatok 
még Isten arculatáig is elkísérnek minket ; 
és el kellene fojtani legszentebb hősiessé
günket, ha fel akarnánk hagyni mindennel, 
ami a gyerekességgel és hiúsággal titkon, 
a szív mélyében összefügg. S az édesség? 
Miért volnánk már eleve bizalmatlanak 
minden édesség iránt? Hisz akkor nem bíz
hatnánk sem az örömben, sem a szeretet
ben, sőt magában Istenben sem ; mert 
•mily nagy az 6 édességének sokasága !" 
(30. Zsolt. 20.) 

De mégis van egy nagyon aggasztó hát
ránya ennek a korlátlan, pazarlóan túl
áradó közlékenységnek. Az, hogy az ilyen 
ember ezalatt egészen saját gondolatainak 
középpontjában áll, önmagát tükrözi visz
sza, maga körül kering. Ez pedig mindig 
igen szűk kör, ez már börtön. Az olyan em
ber, aki mindig csak önmagával, saját álla
potaival, élményeivel, szenvedéseivel és 
tapasztalataival van elfoglalva, minden dol
got csak abban a gyér világításban láthat, 
mely őtőle esik a dolgokra ; ezeket s a Te
remtőt csak kuszáltan és távolból hallja, 
saját lármájának visszhangjában. 

De mihelyt az ember átlépte saját Énjé
nek szűk körét, és a kívüle lévő tágas nagy 
világot az ő titkaival és teljességében te-

Lippert: Istenkereső lelkek. 12 
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kinti, akkor nyitva marad kalitkája és bör
töne, akkor már órákra és napokra meg
feledkezhetik önmagáról valami fontosabb
ért, mint ő maga. Hát még az az ember, 
akinek szabad volt egy pillantást vetni 
Isten mélységeibe, az már csak a messze
séget kereső, térszomjas szemmel nézhet el 
önmaga fölött. És minél mcsszebbre hatolt 
Isten közclségébe, minél mélyebben bizal
mába vonta őt Isten, az imádság és a láto
mányak óráiban, a lelki otthonosság órái
ban ; annál nehezebbére fog esni megtalálni 
az utat vissza önmagához. Valóban nagy 
kegyelmekkel bíró lelkek nem is beszélnek 
a kegyelmekről, melyekben részesültek, 
hacsak lelki vezetőjük nem kényszeríti 
erre, - és Isten tudja, minő gyötrelmes 
kínokat okoznak nekik ilyen közlések, fel
jegyzések és naplók; de vajjon tudják-e az 
ilyen lelki vezetők, mily veszedelmekbe 
taszítják ezzel a kegyelemmel bíró lelkc
ket1 Mert mindig veszedelmes minmagun
kat leírni. 

De csak most látom igazán, tisztelt 
Kisasszony, mennyire növekedett ezalatt 
ijedelme és zavara. Mintha el akarnám Önt 
tiltani a gyóntatótól, kinél két-három he
tenkint kibeszélheti magát! Ez az egyetlen 
ember, aki Önt meghallgatja, megérti, rész
vétet és segítséget ad ! Igen, tudom ! De 
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épen ezért nem is akarom Önt kiűzni ezen 
darabka otthonból. Ajánlatos, sőt szük
séges is feltárnia magát egy gyóntató előtt, 
még olyan vallási ügyekben is, melyek a 
gyónási parancsolatot meghaladják, ahol a 
pap tanítóként, sőt jó barátként is beszél 
a lélekhez. Valóban tragikus végzet, hogy 
épen a fiatal embereknek tavaszi viharaík
ban, melyek képzetüket, érzelmüket és 
gondolatukat feldulják és felforgatják, ki
fejlődő lelkük változó kétségeiben, kísérté
seiben, szomorúságaiban és merészségeiben 
oly gyakran nincs meg a bátorságuk, sok
szor a lehetőségük sem, hogy egy emberileg 
érző, tapasztalt, tapintatos és szelíd, de 
egyúttal céltudatos paphoz bizalommal for
duljanak. Sőt még iparkodnak elfojtani a 
vallani-akarásnak halk vágyát is ; és ami 
ajkukat lezárja, az a szégyennek, a féle
lemnek, a dacnak számtalan, csak félig 
tudatos vagy félig megértett indító oka. 
Szegény emberek l 

És még messze előrehaladott lelkek, 
szent, bölcs és erős emberek is fel akarják 
némelykor ütni,-- alázattal és egyszerűség
gel,- lelkiismeretük könyveit egy komoly 
és pártatlan tanácsadó és bíró előtt, aki 
mégis legtöbbnyire a gyóntató, tehát pap 
fog lenni. Tegyék is ezt, mert hisz ki meré
szelne minden útján csupán a saját véle-

12* 
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ményében és érzésében bizakodni? Épen 
a szent, bölcs és erős emberek tudják leg
jobban, mily könnyen csalja meg magát az 
emberi szív. Az ilyen nyilatkozatokat pe
dig felelősségteljes, szent számadásként 
fogják tenni, sokszor remegő félelemmel is ; 
s még ha örömet, a belső tehermentesítés 
édes örömét éreznék is mellette, ezt sem 
lehetne gáncsolni. Még a szent, a bölcs és 
vitéz embernek is vannak órái, mikor sze
retné fejét idegen kézbe lehajt ani és sírni, 
sírni l Sokak előtt talán, akik nagyon erő
seknek tartják magukat, ez a vágy isme
retlen, de csak azért, mert nem akarnak 
tudni róla, mert mikor lelkük aggódva és 
várakozva fülel egy vezető és vigasztaló 
szóra, ezt gyengeség és puhaság gyanánt 
elítélték, mert szívük minden finomabb 
vágyakozását elriasztották, mint egy sze
gény madárkát, míg végre elő sem mert 
jönni ; de ezért is lettek olyan feszesek és 
merevek, kemények, keserűek és elítélők ... 

Most azonban talán ellentmondok leve
lem első részének? Épen nem l Mert ott az 
embernek korlátlan önmagáról-beszélésé
ről szóltarn, aki csak magával van telistele, 
úgy hogy nyelvének szüntelenül lapátoini 
kell, mint a malomkeréknek és ajkai soha
sern csukódhatnak össze, csupa vágytól, 
hogy magáról, a lelkéről, állapotairól és él-
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ményeiről, érzéseiről és szenvedéseiről be
szélhessen. 

Persze, mikor egy lélek ennyire tele van 
maga-magával, ettől szabadulnia kell, de 
nem beszéddel, sem elfojtó, dacos, keserű és 
harapós hallgatással ; azzal sem, hogy el
zárkózik, scm hogy kiömlik, hanem csakis 
úgy, hogy befogad, felvesz. Befogad hiva
tást, embereket, ideálokat, Istent ; ezáltal 
kitágul, annyi térséget csinál magában, 
hogy saját Énje csak elenyésző !ds szerepet 
játszhatik benne, a szolga, a szolgáló szere
pét, akik a háttérben maradnak. 

Azonban most már fogytán lehet a tü
relme, tisztelt Kisasszony ; érzem, hogy Ön 
is szóhoz akar jutni megint, ha mindjárt 
csak ezen kicsiny kis kérdés végett : de hát 
mit tegyek én ennyi elmélet mellett? Be
széljek? Hallgassak? Ügyeljek magamra 
vagy feledkezzem meg magamról? Azt 
hiszem, a legelső, amit gyakorolnia kell, a 
hallgatás önmagáról ; legyen alapelvévé, 
hogy csak kivételes, sürgős esetekben fog 
magáról beszélni. Ekként belső életének 
árja mindinkább fel fog duzzadni s ezt az 
árt azután vezesse Istenhez vagy a Meg
váltóhoz ! Felduzzasztott, ragadó erejével 
közelebb fogja Önt vinni Istenhez, mintsem 
most sejtené. Teli lelke kényszeríteni fogja, 
hogy bizalmast, tanu t, tudót keressen; 
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abban a pillanatban, amikor Istent teszi 
meg legbizalmasabb tudójává, fog tudni 
imádkozni. Isten akkor az Ön tudatában is 
azzá az egyedülvaló lénnyé fog lenni, ami 
Ó önmagában. Akkor "mindenkor fog imád
kozni és sohasem fog megszünnh. Hisz em
berekhez sohasem közeledhetünk egy rop
pant felelősség érzete nélkül ; nem szabad 
őket meglöknünk, sem megtévesztenünk, 
sem bosszantanunk vagy megsértenünk, 
sem megterhelnünk, sem gyötörnünk ; ha 
emberhez beszélünk, egy pillanatra sem 
szabad felednünk, hogy gyenge és fáradt, 
téved és hibáz, csábító és elcsábítható. De 
Istennél egyszerűen elejthetjük a gyeplőt, 
neki adhatjuk magunkat úgy, ahogyan 
vagyunk, gyámoltalan, botorkáló, nyomo
rult emberekként. Ez az egyetlen hely, 
ahol nem kell magunkat erőltetnünk ; ilyen 
helynek pedig kell lennie, különben lelkünk 
belebetegednék a sok elnyomásba és elfoj
tásba. 

Istentől fogj a továbbra megtudni, mit 
vihet vagy kell vinnie emberhez, legyen 
ez akár vigasztaló, akár intő. Csak ha egy
szer Istent bizalmába vonta, akkor fogja 
megkülönböztethetni, mennyi az értékes és 
eléggé fontos Énjének világában, hogy vele 
embertársát megörvendeztetheti vagy meg
terhelheti: elég kevés lesz az. Csak amikor 
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lsten lett tudó bizalmasává, akkor határoz
hatja el, melyik ember lehetne képes és 
hivatott arra, hogy Istennel együtt ő is 
tudójává legyen az Ön lelkének: ezek sem 
lesznek sokan. 

H U S Z O N E G Y E D I K L E V É L. 

Az új társulás. 

Igy van rendjén, kedves Barátaim ! 
Most hát szerencsésen annyira jutottatok 
mindnyáj an, hogy megint ki akartok lépni 
társulástokból, mivel méltatlanoknak és 
képteleneknek érzitek magatokat. De tud
játok-e, hogy sohasem voltatok ezzel a 
társulattal szarosabban és elevenebben 
összekötve, mint a belső elégtelenség ezen 
megszégyenítő tudatában? Ez az ujoncnak 
érzülete, aki azzal a gondolattal lépi át a 
zárda küszöbét, hogy nagy és meg nem 
érdemelt kegyelmet kap ; aki csak azt 
tudja, hogy megajándékozták s ezért 
csupa fogékonyság. Talán egész életében 
soha többé nem lesz oly nagy és hű oda
adással rendje iránt, mint tétovázó belé
pésének ebben az órájában. Tehát ti sem 
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hagyhattok fel társulástokkal, most leg
kevésbbé, mikor alázatos fogékonyságtok, 
kitárt karjaitok kötnek hozzá. 

És ha el tudnátok hagyni, nem ezzel 
kezdődnék-e igazán a baj otok? Hisz régóta 
kerestetek oly társulatot, mely hordoz 
titeket, mely élettartalmat és erőket aján
dékoz, melynek szolgálhattok, odaadván 
szeretetet, munkát, személyes lényeteket. 
Hisz régóta kerestek hasonló érzületű és 
irányú embereket, kikre tisztelettel néz
hettek fel, kiknek példájában eleven ideált, 
társaságában hazatérést találhattok a 
lelki idegenségből és magányból, pajtásokat 
zarándok-utaitokon. S olyan életformát 
kerestetek, mely az örökös tapogatás és 
kételkedés fáradságától megkímél, mely 
napról-napra célt s egyszersmind utat 
mutat, amely megnyugtat ama kínzó kér
dés felől, hogy tevékenységteknek lesz-e 
eredménye, érdemes-e az a fáradságra ; 
életformát, amely nektek egy élni érdemes, 
eredményes s ezért önmagában befejezett 
és körülhatárolt életet testesítene meg. 

Ezt kerestétek s ez nem volt puszta sze
szély vagy különös ötlet. Mert sokan, igen 
sokan keresnek ma veletek, férfiak és nők, 
mindenfelé és épen most. Hányan kérdez
ték már tőlem, miközben szemükből szinte 
a honvágy és aggódás szólt : •Hol találok 
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csatlakozást és buzdítást? Hová illeszked
hetem be, hol áldozhatom fel magamat 
egészen? Szabályt szeretnék, melyet vakon 
követhetek, társulást, melyhez tartoz
hatom, hazát, ahol gyökeret verhetek". 
Ezt kérdezték tőlem sokan s én többnyire 
így feleltem : Ezt lstennek kell Önnek 
megmutatnia és adományoznia. Némely
kor, különösen olyanoknál, kik még 
idegenek voltak előttem, ezt a kérdést tet
tem, mint egy kísértő, igen ,betű szerint 
mint kísérletező, aki experimentumot csi
nál : Talán zárdába akar lépni? S ezen kér
dés kísértő komolyságát igyekeztem hamis
kás, tréfás hang mögé rejteni. 

Ah, mi mindent hallhatni feleletül az 
ilyen kérdésre l Gyermekies és gyerekes, 
megható és csodálatos, babonás és prófétai 
feleletekeL Úgy látszik, hogy a katholikus 
egyház szerzetes élete a világrejtvények 
egyike, az egyház, sőt a kosmos képmása ; 
keveréke a világosságnak és a sötétségnek, 
az emberinek és az isteninek, bájos gyen
gédségnek és ijesztő gyengeségnek. Tudom, 
hogy még ti sem temettétek el egészen a 
zárdai élet gondolatát, jóllehet kész embe
rek vagytok és dicső hivatástok, áldásos 
cselekvéstek, sőt olyan állástok van Isten 
seregében, melyet nem szabad minden ok 
nélkül elhagynotok. S mégis irigységgel és 
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fájdalommal gondoltok még a szerzetesi 
égben lévő boldogokra. Tehát először is 
erről mondok egyet-mást. 

Bizonyos, hogy a zárdai élet valahol a 
legmélyén abszolut alapon nyugszik, me
lyet maga Krisztus vetett meg. Ez az alap : 
felhivás a teljesen szabad és pazarló szere
tet-áldozatra, annak a túlfizetésnekgondo
lata, mely a szeretet saját és benső erejéből 
az áldozat és odaadás határait a végtelen
ségig ki tolj a. 

Azonban a kialakítás és megvalósítás, 
melyben ez a csodás gondolat részesült a 
keresztény történelem remete és coenohita 
intézményeiben, számtalan alakban, csak 
relatíve tökéletes. Időbelileg függ az ország 
és évszázad feltételeitől s a lelki egyénisé
gektől, kik benne közreműködnek. Ezért 
sem az egyház, sem az egyes lélek nem 
láthat ezen formák egyikében sem valami 
abszolutat, felülmulhatatlant, pótolhatat
lant. Ezért kell, hogy a szeretetnek mélyen
ható ereje mindegyre új kísérletekben 
nyilvánuljon és éljen. De az is következik 
ebből, hogy a «hivatáson», a Krisztustól 
kivánt és adományozott hősi lelkületen 
kívül még az embernek egyéni alkalmas
ságát is figyelembe kell venni. Nem min
denki, aki Jézus szerint «tökéletes akar 
lenni•, alkalmas ezért vagy épen hiva-
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tott a létező szerzetes rendek egyikébe 
belépni. 

S ezen emberekhez tartoztok ti is. Élet
és foglalkozás-viszonyaitoli és mindenek
előtt szellemi és lelki sajátságaitok tiltják 
a zárda útját, ámbár Jézus kérdésére: 
•Akarsz-e tökéletes lenni?» őszinte szívvel 
és erős akarattal felelhetitek : Igen, Uram 1 
s ámbár ezt az igent kell is, fogjátok is tel
jesíteni ; mert legbenső hivatástok ez. 
Amint hogy ez a hivatása ama soknak, akik 
ma új vallástársulási formákat, Krisztus 
követésének új útjait keresik. 

Szükséges-e feltétlenül, hogy ezek az új 
formák megint uj rendek vagy kongregá
ciók legyenek, a már létezők értelmében és 
stílusában? Sok embernek: igen l egész 
bizonyosan 1 Hisz a monasztikus elv, mely 
maig kivétel nélkül minden rendtársulat
nak alapja, számtalan változásra és elága
zásra képes, melyek távolról sincsenek 
még kimerít ve ; alkalmazni kell azt még 
sok újonnan keletkező szükségletre, fel
adatra, viszonyra és személyiségre. 

Csakhogy az a kérdés, mely reátok tar
tozik és már régóta gyötörve foglalkoztat, 
így hangzik : Szükséges-e, hogy minden 
társulás, a mienk is, arra a •monasztikus» 
elvre legyen alapítva? Okvetlenül szük
séges-e, hogy látható elszakadás, külső 
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szakításban nyilvánuló elkülönülés menjen 
végbe azon természetes és életviszonyok
tól, melyekbe az ember beleszületett és 
növekedett? Kell-e latható búcsút venni 
a világtól? Ez a búcsúvétel ugyan mindig 
csak jelképesen és a paedagógia szempont
jából értendő, csupán a belső önzetlenné 
válást, a rendezetlen Éntől való eltávola
dást jelentse és könnyítse meg; de mégis 
csak valóságos vándorlás a pusztába, 
miként az első remeték a nitriai pusztában 
szükségesnek tartották. 

Azonban a ti társulástok eszméje, aho
gyan eddig baráti körötökben megvalósi
tottátok, nem különít el a természetes élet
feltételektől, családtól és hatáskörtől, még 
csak jelképileg sem. Maradjatok és működ
jetek ott, ahol épen vagytok ; legyetek 
olyanok, mint a virág, amely ott nől és 
virágzik, ahová egykor lsten vihara mag
vait elszórta, legyen ez az országút poros 
szélén vagy a végtelen iparos városok bor
zalmas, sötét udvaraiban. Vajjon ti és a 
ti baráti körötök, ha Isten megnöveszti és 
terjeszkedni engedi, valóban bele fogja-e 
magát találni abba, hogy megálljon, miként 
a virág, mely nem vándorol sem a pusz
tába, sem a hegyekbe? Ezt kívánnám 
nektek. 

És még egy kívánságom van számotokra! 
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Vajjon mindig oly üdék, hajlékonyak és 
elfogulatlanok maradtok-e, meg nem ter
helve a hagyományostól, mint most vagy
tok? Az idő során, a megszilárdulás növe
kedtével minden szervezetnek fokozatosan 
meg kell merevednie, a rendtársulatoknak 
is. Szabályokat, élet- és napirendeket, tör
vénykönyveket és okiratokat szerkeszte
nek; a növekvő térbeli kiterjedéssei mindig 
szorosabb középponti hatalom válik szük
ségessé s ezzel együtt a cél gondolata is 
mindinkább határozott és élesen kivert, 
sőt jogászilag formulázott programmá 
lesz, melynek minden életjelenség, de min
den személyiség is alárendeltetik. Igy 
könnyen bekövetkezhetik, hogy a szeretet 
szabad szellemének, a kezdetbeli túláradó 
akarásnak nagy része korlátok közé szorul, 
sőt helyettesíti azt a szervezet kivülről 
jövő nyomása. Az elragadó vezéregyéni
ségek helyébe a tekintély absztrakt gon
dolata lép, melynek az egyes elöljárók 
esetleges személyiségétől függetlenül kell 
működnie. Ezzel a rend menete függet
Ienné vált a charismától, a nagy tehetsé
gek, inspirációk és teremtő erők kiszámít
hatlan fellépésétől ; nyert nyugodtságban 
és állandóságban, de az a veszély támad, 
hogy a szellemi korlátoltság és betütiszteelt 
is érezhető módon fellép. 
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Az ilyen fejlődés magától értetőleg az 
öregedést és elhalást jelenti. Hogyan is le
hetne másként? Minden szervezet alá van 
vetve ennek a törvénynek és minden élet 
csak lassú haldoklás, a fiatal tavasz sugárzó 
pompájának elhalványulása. Miért tenné
nek ez alól kivételt a rendtársulatok? 
melyeknek egyike sem abszolut és pótolha
tatlan? A Ferenc-rend sohascm volt csodá
latosabb, mint ama napokban, mikor 
Assisi Ferenc Leo testvért a tökéletes 
örömre oktatta. A jezsuita-rend pedig 
sohasem volt életrevalóbb, a világnak 
nyíltabb, mozgékonyabb, elszántabb, mint 
az 1534. év augusztus 15-én, amikor loyolai 
Ignác és hat barátja szalgálatra buzgón ki
jelentette, hogy készen van minden el
jövendőre, amit Isten reá akar mérni. 

Igy fog történni a ti elevenen érzett tár
sulástokkal is ; az öregedés természetes tör
vénye alá fog esni. Nos, akkor Isten megint 
új embereket és formákat fog életre hívni. 
De miért gyorsítanátok ezt az öregedést? 
Ne csábitsanak erre a kívülállók, de ti ma
gatok se l Türelmetlenségtek arra kész
tetne, hogy lehetőleg gyorsan növekedje
tek és minél szilárdabb és határozottan 
kivésett vonásokat adj at ok magatoknak, 
talán papiros-tervezetek és programmok 
alakjában. Az emberi szívnek megbocsát-
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ható, de végzetes türelmetlensége ez, hogy 
elkészüljön. De ti egyáltalán ne készülje
tek el. Nincs itt szó munkáról, melyet el
végeztek, hanem gyümölcsr6l, melyet Isten 
napj a és eső j e fakaszt lelketekb ől. Erről 

pedig áll az, amit az indus bölcs, Rabin
dranath Tagore az élő virágon megcsodál : 
•Nem ti vagytok hivatva a bimbót virággá 
fejleszteni ! Rázzátok, üssétek a bimbót ! 
Meghaladja erőtöket, hogy virágzásra bír
játok. 6, aki meg tudja nyitni a bimbót, 
oly egyszerű módon teszi ; megajándékozza 
egy pillantásával és az élet nedve árad 
ereibe». Igen, kell, hogy a ti társulástoknak 
is Isten ajándékozza egy mosolygó pillan
tását. 

Nincs is semmi ok, hogy siessetek ; 
egyelőre máris a célnál vagytok. Össze
zárkóztatok egy baráti körbe, melynek 
nincs más egyesítő kapcsa, mint gondolko
zástok és törekvéstek közössége, mely 
semmi másra nincs alapítva, mint belső 
világotok hasonlóságára és semmi mást nem 
akar, mint Krisztus szeretetének vallását 
élni. Még teljesen szabadok vagytok a 
közös szabályok, közös gyakorlatok, közös 
élet minden kényszerétőL De azért még
sem vagytok lelki táplálék nélkül ; élvezi
tek a buzdításokat, melyeket a jó barátok, 
az emberek, kiknek szolgáltok, az élet, 
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az imádság, az egyház és maga Isten jut
tat nektek. Bizonyára együttesen fogtok 
áldozni is,- némelykor ! együtt imádkozni, 
együtt Istenről beszélni, mikor egy órács
kára összejöhettek. De így tesztek, nem 
mivel igy van megírva, hanem mert lelke
tek maga ösztönöz, mert élő áram zuhog 
keresztül rajtatok, közlékenyen és néze
teket cserélve. Áradó ereje mindig megint 
összehoz és összetart titeket, ámbár tér
belileg mindig újra el kell válnotok. 

És célotok is van, az egész lelket be
töltő, hatalmas cél, melynek egész súlyát 
és nehézkedését minden nap újra kell 
tapasztalnotok ; mert sohasem válhatik 
gépiessé s ezzel a megszokás folytán köny
nyűvé. Első tekintetre derüsnek s magától 
értődőnek látszik ugyan, hogy szinte egy 
szót sem kell rá vesztegetni s mégis tele 
van naponkinti gyötrelemmel és keserű
séggel, úgy hogy undorral szerelnénk tőle 
menekülni. Persze, ez a feladat nem a sok 
hírdetett programmok egyike, nem para
grafus, nem jogászi statutum; minden nap 
lehet és kell teljesíteni és mégis mindig 
határtalan távolságban van. Állapot ez, 
állandó létezés, nem egyes teljesítmény: 
a sugárzó emberszeretet állapota. Saját 
Énje fölé kitágult, feltárt szivben viselni 
mindent, ami van : Istent és teremtmé-
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nyeit; megbecsülni, érvényre juttatni 
windannyit s ha közel jönnek, fel is venni, 
boldogítani, besugározni jóságtokkal, amely 
másoktól nem kíván semmi önzőt és ön
akaratot, nem akar belőlük semmit sem 
csinálni, őket semmire sem használni, sem 
felettük uralkodni ; csak egy követelményt 
állít önmagának, hogy kimerithetetlen 
legyen. Bizonnyal legyen jóságtok okos, 
tisztán és előrelátó, számító, sőt kritikus 
is, tudj on határozott, férfias, sőt szigorú 
is lenni. De lényegében és alapjában csak 
jók legyetek, egyéb semmi; adjatok segít
séget, örömet, napsütést, erősítést, meg
értést és részvétet, megbecsülést és taná 
csot, türelmet és finomlelkű, hallgató vára
kozást ; sugározzátok mindezt azokra, kik 
utatokba kerülnek. És engedjétek, hogy 
ez a kisugárzott jóság önmagából és ön
magáért hasson és hódítson, ahogyan és 
amit akar. Távolabbi szándékot, tenden
ciát, hasznot, célszerűséget ne kössetek 
vele össze. 

Ezt a jóságot pedig küldjétek ki anél
kül, hogy vele mennétek. Ne legyen talán 
útkészítő számotokra, hogy bevezessen 
az emberek szívébe, hálájába vagy bizal
mába, még társulástok javára vagy dicsö
ségére sem. Sorsotok legmélyebb alapjában 
örökös egyedüllét legyen. Minthogy sok 

Lippert: Istenkercsó lelkek. 13 
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embernek akartok szolgálni, nem szabad 
egy emberbe sem kapaszkodni ; minthogy 
másokat akartok hordozni, nem szabad 
eggyel vitetnetek magatokat, nem szabad 
egyre sem támaszkodni azok közül, kiket 
támogatui akartole Csak Istenre támasz
kodhattok. Hozzá simulhattok, sőt beléje 
kapaszkodhattok ; előtte szabad fáradtan, 
gyengén, szánalmat keltve és sírva lebo
rulni, előtte szabad minden erőnek, hig
gadtságnak és önuralomnak elhagyni ben
neteket. 

Igy tehát társulástok minden oldalról 
nyitott, mint a templomcsarnok, mely 
csak oszlopokon nyugszik. És nyitva áll 
minden embernek, aki jönni akar, társu
lástok új tagj ai gyanánt is,- hacsak meg
kapták a szentelést és csókot a szeretet 
geniusától, a benső és bensőleg mégis sza
bad, az önzetlen és mégis buzgó, az Istent 
kereső és mégis az embereket melegen és 
szívből átkaroló szeretet geniusától. Vaj
jon sokan lesznek ezek? Sohasem! De talán 
találkozik minden városban egy kis serege 
az embereknek, kik a jóság kedvéért csat
lakoznak. Tartsátok nyitva szemeteket 
és karj aitokat elfogadásukra, de ne men
jetek keresésükre. Hallgassatok barátság
tokról anélkül, hogy titkot csinálnátok 
belőle. Éljétek a szeretet vallását anélkül, 
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hogy sokat beszélnétek róla l Örüljetek 
társulástoknak, magatok igazolása nélkül 
és viseljétek fáj dalmai t, anélkül, hogy 
nagy dolgot csinálnátok belőle l Maradja
tok csendesen, mint a virág, mely Isten 
mosolygását várja és nem követel s nem 
törekszik semmire, minthogy minden pil
lanatban az legyen, arnivé Isten mosoly
gása tenni akarja. Az Ő öröme teljék ti
bennetek l 

HUSZONKETTEDIK LEV~L 

Társulat alaiJitása, 

Igen tisztelt Kisasszony l Ön csakugyan 
nem volt az egyedüli, aki ilyen kívánság
gal jött hozzám ; az utolsó hetekben, 
utolsó levelem megjelenése óta sokszor 
meghatott, hogy milyen sokan jöttek, 
keresve és mindnyájan ugyanazzal és egy
formán hangzó kérdéssel ajkukon : Hol 
van az a társulat, melyet leírt? és hogyan 
csatlakozhatnám hozzá? Mindezeknek ma 
ugyanazt a feleletet szeretném adni, ame
lyet egykor Jézus adott, amikor azt kér
dezték tőle : Mikor fog eljönni Isten or
szága? Isten országa, így mondta Ő, eg:v-

13* 
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általán nem JOn úgy, hogy reá lehetne 
mutatni ; nem fogják mondani : íme itt 
van vagy amott van ; Isten országa tiben
netek van ! Igy kell nekem is azt a felele
tet adnom Önnek és mindenkinek, aki 
valódi közösséget keres : ez bennetek van ; 
önmagatoktól kell azt kialakítani ; a ti 
feladatotok ez és mindenütt életbe fog lépni 
ott, ahol két, három, négy ember, kinek 
valódi társulási szelleme van, megtalálja 
egymást. 

És miben áll ez a társulási szellem? 
Épen ez a titok és nem egykönnyen ma
gyarázható meg. Mert mindenekelőtt revo
lució, megfordítása a megszokottnak, a 
hagyományosnak, a közelfekvőnek. Igen 
sokan, akik a társulás s a hozzá vezető út 
felől kérdezősködtek, azt is kérdezték, 
mit nyujt az nekik, vagy kételkedtek, 
hogy megtalálnák-e benne mindazt, amit 
keresnek és várnak. Ime, mindezek kövc
telve jöttek és mindezeknek előbb meg kell 
találniok a fordított beállítást, legbense
jükben és alapjukban: ajándékozókklt kell 
lenniök. Mert társulást alkotni annyi, hogy 
mindnyáj an egymásért vannak, semmit sem 
akarnak maguknak, hanem csupán mások
nak akarnak ajándékozni, szolgálni, tar
tozni. 

A társulás nem cél-kötelék. Cél-kötelék-
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nél egy célra törekszünk, melyhez eszközül 
szolgál a csatlakozás ; ebben a tagok azért 
egyesülnek, mert a csatlakozással egy fel
adatot akarnak megoldani, melyet egy
magukban nem tudnak. Tehát az egyesü
letben nyerni akarnak valamit ; azt kérde
zik és pedig jogosan: Mit nyujt nekem az 
egyesület? Ilyen cél-kötelékek: az állam, 
a községek, az egyesületek és társaságok, 
és politikai, szociális, gazdasági, sőt egy
házi életünk szervezetei. Ezek hasznosak, 
szükségesek s ezért jók is mindenütt, ahol 
csupán sokaknak egyesülése általlehet egy 
minden egyesre becses célt megvalósitani. 

A társulásban ellenben a csatlakozás, 
vagyis inkább az egység maga a cél, ezen 
túl már nincs más elérendő ; s a társulásban 
egyesült emberek mind arra valók, hogy a 
társulást megvalósítsák, tehát annak szol
gáljanak. Ők szolgáló, odatartozó, odaadó 
emberek s az a kérdés : mi hasznom belőle? 
régen elnémult ajkukon. Társulásra tehát 
általában csak olyan emberek képesek és 
alkalmasok, akik már elgondolták ezt a 
csodás gondolatot : én másokért vagyok 
itt, életemmel és halálommal ; olyan embe
rek, akik valóban mondhatják a többinek : 
vegyetek engem testemmel és véremmel 
együtt, vegyetek és egyetek, fogyasszatok 
belőlem, élj etek belőlem, én étel és ital, 
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üdítés és erő, világosság és melegség akarok 
lenni számotokra. Emberek, akik másokért 
akarnak lenni, ezt teszik életük céljává és 
munkájává; azon tünődnek és egyenesen 
azt kutatják, miként szolgálhatnának má
soknak, mire lehetne ezeknek szükségük, 
mi lehet hangulatuk, fájdalmuk, örömük, 
vágyuk, hogy azután a pillanatnyi szük
séghez vagy teljességhez képest mond
hassák : V é gy engem, hogy lényemmel ki
töltsd szükségedet, hogy teljességedet át
ömleszd az én térségembe ! 

De vannak-e ilyen emberek, akik ily
képen akarnak másoknak szolgálni? Igen, 
sőt sokan ; persze úgy, hogy többnyire 
maguk sem tudják. S épen ez elbájoló és 
szép. Azonban kívánatos az is, hogy lelkük 
öntudatlan jóságát éber érzékkel ápolni és 
előmozdítani tanulják; hogy azt a csoda
szerü, charismás képességet, melyet egye
dül Isten adhatott nekik, életüknek kifeje
zett alaptörvényévé, gondolkozásuk és 
törekvésük kivésett formájává tegyék. 
Ezzel ugyan veszendőbe megy jóságuk 
bájos naivitása és közvetlensége, legalább 
egy időre, de szalgálatra kész akarásuk 
csak úgy lesz elég erőssé, férfiassá, éretté 
és szilárddá, hogy össze ne roskadjon. Mert 
nagy veszedelmek fenyegetik ; mindaz a 
sötétség, keserűség, csalódás, melyre el-
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kerülhetetlenül reátalál minden szerető 
ember. Ezekkel szemben csupán egy tiszta 
öntudatú, az Isten- és világmetaphysika 
legvégső mélységeiben lehorgonyzott aka
rás állhatja meg a helyét. Sa szerető ember 
még ekkor is elég gyakran fog ingadozni 
és megtévedni az emberekben, kiknek szol
gál, a saját lelkében és ennek útjában, a 
szeretetben magában és értékében. 

És vannak-e emberek, akikhez szabad 
ilymódon tartoznunk, szolgálva tartoz
nunk? 6, a világ telis-tele van velük! Mert 
minden ember, mindenki közéjük tartozik. 
A gyengék, de a látszólag erősek és biztosak 
is ; a gyermekek és még inkább az öregek, 
akik már kiszorulnak az élet pályájából ; 
a betegek, de ép annyira az egészségesek és 
vidámak ; a szegények és a szűkölködők, 
de a jóllakottak is ; a jók, a -nevetők, a jó
tevők ; de még inkább a gonoszak, a kese
rűek, a szemtelenek és kegyetlenek, az 
önzők és a sorsüldözöttek. Persze egy 
ember nem tartozbatik egyszerre mind
annyihoz és nem akarhat mindnek szol
gálni; akkor senkinek sem adhatna. Vá
lasztania kell ; kezdje azokkal, kiket Isten 
és az élet küld hozzája; a legközelebbi kör
nyezetében, házában, iskolájában, reggeli 
és esti útjain, műhelyében lévő emberekkel. 
Mindegyikünkhöz küldetnek szűkölködő 
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emberek és jönnek annál számosabban, 
annál tolakodóbban, annál várakozóbban, 
minél többet vagyunk hajlandók adni, 
minél erősebb szolgálatkész akaratunk. 

Ha pedig két vagy több ilyen szolgáló 
ember találkozik egymással, mi történik 
akkor? Akkor társulássá fognak összeállni, 
ujjongva, miként a tavaszi patakok egymás 
karjaiba futnak. Nem mintha keresték 
volna egymást l Ön nagyon helyesen írta 
nekem, hogy az egészen önzetlen emberek, 
akik csak adni akarnak, nem keresnek tár
sulást, épen mert minden embertársukban 
kérőket, várókat, hívókat, keresőket lát
nak, kiknek ők adhatnak. Úgy van; ők 
nem keresik egymást és mégis egymáshoz 
hajtatnak, mint a lángok a szél fuvallatától 
és maguktól összeolvadnak, mert egymás
sal rokonok. Azonban nem fognak új tár
sulatot alapítani akarni avégből, hogy jók 
legyenek ; ezt nem lehet szervezni. Lehet 
szervezni az alamizsnálkodást, az oktatást, 
a betegápolást, de nem a szolgálatkész 
szeretet szellemét. Mit fognak tehát a szal
gálatkész szeretet ilyen szolgái tenni, ha 
egymásra találnak? Eleinte és kifelé te
kintve semmi mást, mint egymásnak is 
szolgálni ; mert ezen lelkek mindegyikének 
csak egy gondolata és törekvése van : 
másokért l Az ilyen lélek a másik lélekhez 
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csak azért közeledik, hogy utána nézzen, 
róla gondoskodjék, nem pedig, hogy magá
nak valamit nyerjen vagy várjon. De 
minthogy mindnyájan így állanak egy
máshoz, ezért szükségképen elfogadókká 
is lesznek és az ajándékozás folyama, mely 
közöttük kering, megduzzad a boldogság, 
öröm, melegség, biztonság hatalmas ára
datává. Ekkor végre ezek az emberek, 
akik önmagukból indultak ki, ismét meg
találják önmagukat, persze keresetlenül 
és váratlanul. Akik megfeledkeztek ön
magukról, azokról kezdenek mások gon
doskodni ; akik mindig magukat áldozták 
fel, azok most mások életáldozatával táp
láltatnak és üdíttetnek ; akik semmit sem 
kívántak önmaguknak, azok most elhal
moztatnak. Persze nagy és alázatos szé
gyenletükre; mert nagyon távol vannak 
és maradnak attól, hogy szolgálatuk ezen 
váratlan eredményére számítsanak, hogy 
önzetlen akarásuk ezen édes meghiúsítását 
szándékolják. Hisz ezzel megszünnének 
szolgálni, tartozni, önmagukat elveszteni ; 
és így mégis mindig igaz marad, hogy : 
csak aki magamagát elveszti, még gondo
latában és szándékaiban is, csak az fogja 
önmagát megtalálni. Önmagát megtalálni 
tehát tulajdonképen csak saját akarata 
ellenére lehet, csakis váratlanul, csak a 
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zárt ívek megfoghatatlan paradoxona mód
jára, melyek minden pontban magukból 
futnak ki és mégis hosszú és mcssze ívelt 
pályán ugyanazon pontban önmagukba 
térnek vissza. 

Mit tegyen hát Ön, tisztelt Kisasszony·? 
Mindenekelőtt legyen jó és egészen jó ! 
Szünjék meg önmaga felől kérdezősködni, 
önmagáért aggódni, önmaga körül kerin
geni. Ellenben ajándékozza magát az em
bereknek, kiknek gyermeke, testvére, szol
gálója, ápolója lehet. Egyiknek így, a 
másiknak amúgy l Talán akkor sokáig 
folytonosan csak adni fog és kisugározni ; 
és az lesz a sorsa, mint egy Napé, mely a 
hideg világürben egyedül és haszontalanul 
felemészti mag:tt ; összes kincsei feltartóz
tathatlanul és visszahozhatlanul kivándo
rolnak és elsülyednek a végtelen ür part
talan hidegében. Talán Ön is így fog sokáig 
és sokszor szolgálni, anélkül, hogy Önnek 
is javát akarnák ; talán olyan embereknek 
fog kelleni szolgálnia, akik legkevésbbé 
érdemesek rá, akik szolgálatait nem látják, 
nem hálálják meg, nem méltányolják, akik 
talán még undorítóbbak és utálatosabbak 
lesznek az aranyos szeretet sok ékességétől, 
melyeket Ön rájuk aggat. 

De ime l Egy napon maj d Önre is melegen 
és kedvesen fog visszasugározni ; a tér vég-
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telenségében egy Nap jelent meg Ön mel
lett, mely Önre sugároz ; ember, aki épen 
úgy, mint Ön, csak másokhoz akar tar
tozni s aki ezért Önhöz is tartozik, aki 
napi munkájává azt teszi, hogy azon gon
dolkodjék, mi lehetne Önnek javára; -
lássa, itt már megvan a társulás, egyelőre 
két ember között. De legyen óvatos ! Ne 
essék abba a kisértésbe, hogy ezt az embert 
most bírni, élvezni vagy épen kihasználni 
akarja. Folytassa úgy, hogy ettől a jóltevő, 
sugárzó embertől sem követel semmit, 
hanem ennek is csak szolgál és ad, amit 
adhat ; ha pedig tőle melegen árad vissza 
Önre, akkor álljon meg és fogadja el, de 
alázatos szégyenkezéssel azért, hogy az Ön 
önzetlensége ekként meghiúsul ! 

És talán az idő során megjelenik közelé
ben egy második, egy harmadik Nap is ; 
a társulás kibővül. Ekkor már közösen 
állapíthatják meg, mi legyen életük tör
vénye és alapformája ; közösen örülhetnek 
neki és közösen harcolhatnak ajándékozó 
emberszeretetük tisztaságáért ; közösen 
imádkozhatnak is, szellemben vagy testileg 
is együtt, szótlanul vagy közös ünneplés
ben Isten előtt, aki elsőnek mondotta: 
Vegyétek és egyétek ! 

Fődolog azonban az maradjon, hogy 
mindnyájan megtartsák egymás iránt a 
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tartozni-akarásnak eredeti beállítását. Hisz 
csakhamar Ön is azt fogja találni, hogy az 
a sugárzó ember Ön mellett segítségre szo
rult, gyenge és korlátolt, sőt nem is min
denképen szeretetreméltó ember. Neki is 
megvannak magányának, csüggedésének, 
homályának, zavarainak, támasztalauságá
nak órái. Ezeket az órákat meg kell érezni, 
ki kell találni, tudni kell, hogyan kell őt 
ilyenkor felkeresni vagy magára hagyni, 
vele beszélni vagy vele hallgatni, vele ne
vetni vagy sírni. Mindenekelőtt hogyan kell 
őt elviselni, mert elviselni kell még a 
szentet is. Bele kell nyugodni, hogy ő ilyen, 
meg kell őt érteni és menteni tudni. Ku
darcai mellett el kell haladni, nem-látva, 
finom érzékkel. Mert minden társulás már 
csirájában meghiusul, ha tagjai egymástól 
kifogástalan tökéletességet kívánnak, vár
nak el és tesznek fel ; ha a többiek hibáin 
megbotránkoznak, eliszonyodnak, miattuk 
tűzbe jönnek és mások szeméből a szálkát 
is ki akarják húzni. Erre a zátonyra jut 
legtöbbnyire a családi közösség, melynek 
pedig minden társulás mintaképének kel
lene lennie, hogy a legközelebbi hozzánk
tartozóktól többet várunk vagy követel ünk, 
mint másoktól, tehát nekik kevesebbel vé
lünk tartozni, kevesebb tekintettel lenni 
és velük kevésbbé vagyunk kiméletesek, 
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türelmesek, tágszívűek, finomérzékűek és 
tapintatosak. Épen a közelség, a rokoni és 
térbeli közelség, az együttélés egy födél 
alatt, amit a valódi társulati élet szükséges 
előfeltételének szokás tekinteni,- nagyon 
helytelenül, - épen ez a legveszedelmesebb 
kisértése, mert az ilyen közelségben a má
sokhoz való viszony könnyen eltolódik az 
egocentrikus irányba ; a lélek nem kering 
többé a másik körül tiszteletteljes szolgá
latban, hanem igyekszik azt sóváran magá
hoz rántani s így beléje ütközik. 

Tehát még a legkedvesebb, legjobb, leg
önzetlenebb emberrel szemben is örökké 
tartsa ébren azt a gondolatot, hogy nem 
szabad őt használnia vagy épen kihasz
nálnia ; épen az ilyeneknek csupán szol
gálnia szabad és igény nélkül hozzá köze
lednie. 

Ha pedig két, három vagy épen több 
ilyen embert talált és mind egységesen 
megmaradnak azon alázatos akarásban, 
hogy csak másokat, ne önmagukat keres
sék, akkor talán külső jelképeket is adhat 
társulásának, minők : rendszeres összejöve
telek, közös imádság, kérdezés, megbeszé
lés, közös olvasás, éneklés, ünneplés, közös 
formái az életmódnak és munkának ; akkor 
talán megkísérelheti, hogy életművészetét 
formulába öltöztesse, fogadalomban hor-
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gonyozza le, gyűrűbe foglalja. De,- még sze
retet ük és szívbeli egyetértésük jelképeinek 
keresésénél és használatánál is az egyedül 
jogosult kérdés nem az, mi kellemes és tet
szik nekem ? hanem : mí a halk, ki nem 
mondott vágya, titkos szükséglete, nehezen 
kitalálható öröme a többieknek? Csak 
akkor, ha ezt a kérdéstevést míndnyájan 
gondos szabalossággal megtartják, nem 
lesz a társulás hatalmaskodássá, Jekötött
séggé és sablonná ; azon a napon, amikor a 
társulásban kötelességet rónak egy lélekre, 
meghal a társulás és a puszta célkötelék, a 
szervezet marad meg. 

És vajjon ez a nap bizonyosan el fog-e 
egyszer jönni? Mínden társulás szét fog-e 
bomlani egy napon vagy elíllanni? Én nem 
tudom. Bízonyos, hogy sohasem figyelhet
tem meg, hogy kettőnél több ember állandó 
életközösségben kijött volna egymással. 
Tehát Ön is legyen arra elkészülve, hogy 
szövetségének tagjait ismét el fogja veszí
teni, saját vagy mások hibájából, vagy rej
télyes sors folytán. Legyen erre elkészülve 
és- engedje menni azt az embert, aki el 
akar Öntől menní. Lehetetlen valakit a tár
sulásra kényszeríteni vagyrábeszélni! Nem. 
Szótlanul, mosolyogva, áldva, imádkozva 
hagyja menni a saját útján még a legked
vesebb embert is, mégha ez az út mcssze el 
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is vezeti őt az Ön lelkétől. És ha aggódik 
érte, akkor küldje utána imájának angya
lait, dobja utána a távolba a hü szívbeli 
szeretet aranyköteleit ; azok az áldozatok, 
melyeket érte Isten előtt felhalmoz, legye
nek az a fal, melynél útja megfordul. Azon
ban a tökéletes önzetlenség magatartása 
tartson tovább is, mint társulástok boldog 
és kegyelemteljes napjai. Mert a lelki kö
zösség kegyelem, s egyike a legnagyobbak
nak és leghatásosabbaknak, mit Isten ad
hat ; de a kegyelem Ura kellő időben me
gint vissza is fogja azt venni. Isten adja 
Önnek az 6 embereit, 6 el is fogja őket 
venni, az Úr neve legyen áldott ! 

HUSZONHARMADIK LEVÉL. 

Dogmatikus vallásosság. 

Igen tisztelt Doktor úr! Vajjon még ke
resztény-e Ön, jó katholikus keresztény? 
Ezt kérdezi tőlem. Mert belső világa tulajc 
donképen semmiben sem különbözik egy 
istenfélő pogánynak belső vallásosságátóL 
•Remélek és törekszem Isten felé, imádko
zom hozzá, a jót akarom szolgálni, biza
lommal megyek a halál sötét kapuja felé-
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ime egész vallásom l Hol van itt Krisztus, 
a Megváltó, Jézus szeretete és Mária szere
tete, hát még egy gondolat az eredeti bűn 
és a megváltás, az isteni Szentháromság és a 
megszentelő kegyelem dogmáira? Pedig ez 
az a credo, mely a katholikust megkülön
bözteti a pogánytól és a muzulmántól ! 
Tulajdonképen tehát nem is vagyok ke
resztény, csupán természeti vallás az, amit 
vallok." 

Nos, Doktor úr, ebben mégis némileg 
túloz. Megengedem, hogy tudatának egé
szen éber és világos részeiben csupán az 
Istenre és a j óra való gondolás, az ideálisban 
és a halhatatlanságban való hit áll. De Ön a 
kereszténység többi igazságait sohasem ta
gadta settől igen messze van; ezek csakke
vésbbé tudatosak Ön előtt, kevésbbé is élők 
és hatásosak, kevésbbé szalgálnak minden
napi, kézi használatára. Kevésbbé l Mert va
lamiben mégis hatásosak és áthatják és 
meghatározzák mindennapi gondolatait. 
Pl. az egyházban és jogában való hit, az 
akarat, hogy rendületlenül hozzája tar
tozzék, tanítása és követelményei előtt 
meghajoljon, ez az akarat erős Önben, 
nemcsak öntudatlan lelki magatartásában, 
hanem tudatos szellemi életében is, lelki
ismeretében, praxisában. Az egyházban 
való hitének erősnek és elevennek kell lennie, 
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me rt megállj a helyét a majdnem minden
napos harcokban, melyeket egyházias ér
zületének vívnia kell külső és belső táma
dásokkal, kollégáinak és barátainak ellen
tétes nézeteivel és kivált a kísértő megfigye
lésekkel, benyomásokkal, hangulatokkal 
és kétségekkel, melyek Önben magában 
keletkeznek s melyekkel folytonosan küz
denie kell egyházi hűségéért. 

Az egyházban való hit azonban Krisztus
ban való hit is egyúttal, aki ezt az egyházat 
felépítette és felruházta j o g okkal és hatal
makkal, aki személyesen él tovább és hat 
benne. Persze, azt meg kell hagynom Ön
nek, hogy az egyháznak ez a legigazabb és 
legmélyebb fogalma még nem vált Önnek 
szellemi és tudatos tulajdonává; nem tud 
közvetlenül hívő intuicióval keresztüllátni 
a fátyolon, mely az egyház alakját elta
karja ; Önt mindig újra lenyügözi az érzéki 
benyomás, melyet az egyház, mint emberi 
alkotmány s nem mint maga Krisztus teste 
mutat. De legalább felismeri Krisztus testét 
az eucharistikus alakokban, melyeket az 
egyház nyujt Önnek. Az Eucharistia mé
lyebb felfogásában ugyan szintén nem ré
szesedett ; mert a szentmisében, melyet 
vasárnaponkint hallgat, csak egész hatá
rozatlanul és homályosan •isteni tiszteletet» 
lát. De abba az egészen sajátszerű és új, 

Lippert: h lenkereső lelkek. 14 
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összehasonlíthatatlan és pótolhatatlan ál
dozatba, mely ebben a szertartásban, mint 
Jézus Krisztus saját isten-szolgálatában 
végbemegy, még sohasem mélyedt bele. 
Azonban a communio, ez legalább is az a 
pont, ahol Krisztussal találkozik, személye
sen szemébe néz s előtte térdel, ezzel a val
lomással : Uram és Istenem ! V an tehát 
Önnek Krísztushite és Krisztusszeretete s 
ezzel már keresztény, ugyanabban a külö
nös és szigorú értelemben, melyben Jánost 
és Pált keresztényeknek nevezzük. 

Lássa, így becsületesen és győzelmesen 
megvédelmeztem Önt saját maga ellen. 
S így most annál biztosabban átmehetek 
a támadásba, vagyis inkább az Ön oldalára 
állok és megengedem, hogy kereszténysé
géből csakugyan hiányzik valami : a tel
jesség és a szín kifejlése ; túlságosan meg
akadt fejlődése a csírában és bimbóban. 
Olyan, mint az elvetett föld, amelyen csak 
imitt-amott mutatkozik egy kis fűszál ; de 
sűrűen benőtt, haragos zöld mezőt nem 
mutat. Már utaltam arra, hogy gondolata 
az egyházról és fogalma a miseáldozatról 
nincs eléggé kifejlesztve és kimélyítve ah
hoz, hogy ezen tények boldogító és egye
düli sajátszerűségéig elhatolhasson. És így 
van az Ön hitvallásának majdnem minden 
tételéveL Belépett-e Ön valaha a vihar és 
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tííz, élet, szellem és szeretet azon világába, 
mely az istenségben a három isteni Sze
mélyt egymással vonatkozásba hozza? Mit 
tud Ön a Logos atya-vallásáról, a Lélek 
ihletéről, a Parakletos tanuságáról? S az 
isteni gyermekség titka, mely Önben nyug
szik, és Isten ember-szeretete, mely Jézus
ban jelent meg nekünk és az Istennel való 
majdani egyesülésünk csodája l Beletekin
tett-e Ön valaha ebbe a világba, annyira, 
hogy az ijedt boldogság és aszótlan imádás 
borzadása vagy a végtelen messzeség sej
telme elfogta volna? Lássa, ezért mondom, 
hogy kereszténységéből hiányzik a szín. 
Hitének összes gondolatai ugyanazt a kü
lönbség nélküli, híívös alkonyati szürke
séget mutatják ; hol van itt a szeretetben 
való hit izzó színe, a végtelen távolság 
kékje, a termékeny közelség zöldje s az a 
fehérség, mely Istenünk s az 6 gondolatai
nak egyetlen voltából sugárzik? 

Továbbá hiányzik az Ön kereszténysé
géből a telj essé g is. Maga is világosan érzi, 
hogy összes vallásos gondolatai egy rövid 
és szegényes formulában végződnek. A ki
mondhatatlan mily hamar tíínik fel ki
mondva, a mérhetetlenben mily szííkre 
szabott léptekkel mozog l Mintha nem is 
a tágas mennyország, hanem egy kis ka
mara volna. Az a valóság, melyet a dog-

14* 
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mák közelünkbe hozva elénk állítanak, be
láthatatlan teljessége a gondolatoknak, a 
tényeknek, ígéreteknek, kapcsolatoknak, 
fejlődéseknek; s ezért is olyan gazdagok 
ezek a dogmatikus tanok belátásokban és 
átlátásokb an, megalapozásban és következ
tetésben, parancsolatokban és motívumok
ban. Olyanok, mint egytágas ország, rnelyet 
egy pontról sem lehet egészen áttekinteni ; 
egyik csúcstól a másikig szürkülő távolság 
van ; a háromegy lstentől a pokolig, a meg
stentelő kegyelemtől a szűzi Istenanyáig, 
a miseáldozattól az őrző angyalokig mily 
nagy távolság, mily hosszú lánca a gondo
latoknak ! Innen van az, hogy némely ke
resztény ennek a szellemi világnak vala
melyik mellékvölgyében megállapodbatik 
s így egészen szűk látóköre marad. Van sok 
keresztény lélek, mely a kereszténység felől 
alig tud többet, mint hogy van pokol, hogy 
gyónni kell és hogy Szent Antal a segítésre 
nagyon kész szent. Csak ne nevessen ezen, 
mert az Ön gondolatvilága sem sokkal tá
gasabb. Hogy tehát az ily szűk gondolat
kört, a szellemi birtokállomány ilyen szc
génységét elh:\.ritsuk, szüntelenül kell ván
dorolnunk és kúsznunk, fel és le, ki és be. 
. Ezzel azután ahhoz a gyakorlati kérdés
hez jutok el: hogyan építheti Ön ki keresz
ténys~gét, hogyan t:\.gíthatja, mélyitheti, 
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töltheti ki, fejlesztheti és alakithatj a'? Nos, 
szüntelen vándorlással l Maga az egyház 
vezeti Önt ilyen vándorútra, az egyházi év 
során, Isten mezejének egész szélességén 
keresztül, amelyen az isteni Magvető el
szórta magvait, emberré váltával, megvál
tásával, a Lélek kikülMsével ; s az Advent 
szürkületéből elvezet i Ünt a vidám arat ú
ünnepig, ahol a termést betakarítjuk és ki
osztjuk kegyelmekben, az üdv vizében és 
borában, a szentek példáiban és a jó csele
kedetekben. V egyen részt ebben a vándor
lásban, ünnepelje meg az egyház minden 
ünnepét, vele együtt szemlélődve és rész
véttel ; engedje magára hatni a liturgia 
szövegeit és szertartásait és kisértse meg 
ezek értelmét megfejteni magának. Ez az 
értelmező szemlélés, melyet önmagának 
kell megtennie, melyet nem pótolhat sem 
pap, sem könyv, elengedhetetlen. Vándor
lását az egyház világán át nyitott szemmel, 
mohó tudásvággyal, szinte tolakodó buzga
lommal kell végeznie, hogy mindent lehető 
közelről és egyenkint lásson. Ezért figyel
jen minden egyes zsoltárversre és imára, az 
evangéliumok és apostoli levelek minden 
kivonatára, melyekkel misekönyvében ta
lálkozik és az egyházi imák ezen példáit 
hasonlítsa össze az egyház hitének hizony
ságaival, melyek a katekizmusban, a tan-
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)l:önyvben és a szónoklatokban tárulnak 
Ön elé. 

Azután térjen át az élő lelkek, mind a 
saját lelke, mind az idegenek világára, 
figyelje meg éberen és buzgón a lelkek szük
ségleteit, indulatait, küzdelmeit, élmé
nyeit, belátásait, vigaszait, mindennapi és 
ünnepnapi életükben és ezt a világot ha
sonl:ítsaössze a hitvallás objektív világával. 
Idegen lelkeket is, keresőket és bírókat, 
gazdagokat és nélkülözőket, meg kell lesnie 
a templomban, könyvekben, beszélgetések
ben. Az emberek mindig elárulnak valamit 
vallásukból, a módból, ahogyan imádkoz
nak, szenvednek, szeretnek ; elárulják néha 
akaratlanul és öntudatlanul, néha pedig 
halk sejtetéssei is, telt szívük túláradásában, 
szavakkal és jelekkel, melyek talán ügyet
lenek, de mégis jelentősek, miként a nép áj
tatosságai vagy a katakombák ős-keresz
tény sirjain lévő firkálások. Ezen jelek leg
jobbj aj közé tartoznak mindig az alkotó em
berek nyilatkozatai, akár képet festettek, 
akár dómot építettek, akár a tiszta szere
tet és okos lelki gondozás sugárzó emlékét 
állították fel. Mindenekelőtt azonban mé
lyedjen bele ama lelkek hitébe és imájába, 
akik Isten sugalmazására a szent iratokban 
beszéltek ! Ebben van legnagyobb értéke a 
Szentírásnak, melyet az Ön vallási életének 
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nyujthat ; ne legyen ez Önnek a tételek 
egy gyüjteménye, hanem kútforrás, mely 
a túláradásig telve van vallásossággal, 
amely az isteni megváltó munka befolyá
sára izzóvá, világítóvá és zuhogóvá vált. 
Kivált Krisztusnak az Atyáról és a Lélek
ről mondott beszédei, Szent Pálnak him
nuszszerűen ujjongó és síró theológiája és 
ebben az újszövetségi megvilágításban a 
régi zsoltárosok imái is, megmutathatják 
Önnek, mily gazdag lehet egy lélek vallásos 
gondolatokban és motívumokban- és mi
ként lesz az ilyen gazdagság színes, pezsgő 
életté egyszersmind, nem pedig pusztán 
holt és szürke szaktudássá. 

És hogyan érheti Ön el a teljesség mel
lett még a színességet is? Legbiztosabban 
úgy, hogy feltárja és tapasztalja azt az élő 
hatalmat, mely a keresztény igazságok sa
játja. Engedje, hogy akarását és cselekvé
sét, sőt érzését is áthassák és átalakítsák 
a dogmák tényei; akkor majd hitvallását 
is a színeknek mindinkább növekvő telt
ségében fogj a láthat ni. Ön is ismeri és sze
reti a jóságot, az igazságosságot, a komoly, 
csendes hűséget, a férfias munkához látást 
szent kötelességeknél és a szótlan, bátor 
lemondást. Azonban nagy különbség van 
abban, hogy az ily jóságra a kötelesség, er
kölcs és a szigorú parancsolat elvont ideál 
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indítják-e, vagy inkább a személyes Isten 
gondolata, aki minden jóságnak foglalata 
és ősképe s egyúttal Önhöz közel van és 
Önhöz jó ; hogy ekként imádkozhassék : 
Jó akarok lenni, mert Te jó vagy, Istenem 
és Atyám l Ön ismeri azokat a viharos vál
ságokat, melyeknek a jóság mindenkor ki 
van téve, az elfojtott erőfeszítést, melyet 
némely órában megkövetel. Már pedig az 
is különbséget tesz, vajjon Önt az áldo
zatra az erkölcsi hősiesség keserű szüksége 
készteti-e, vagy inkább a Krisztushoz való 
hűségi viszony meleg és benső megértése, 
aki hősi áldozatának megújításával lép 
elénk minden nap s akiknek vérközösségé
ben mi is feláldozzuk magunkat az oltáron, 
melyet Ő Atyja színe előtt felépített. Ön 
erős önuralommal. tisztán és feddhetlenül 
megőrzi asszony-szereimét ; de különbség 
van abban, vajjon ezt a tisztaságot meg
őrzi-e férfiúi méltóságának tiszteletéből, a 
valódi női méltóság megbecsüléséből, hű
ségből ama tiszta szív iránt, mely magát és 
mindenét Önnek ajándékozta- vagy pedig 
ezen felül tiszteletből Isten szigorú lelki
sége iránt, amely a mi lelkünket is felra
gadja az uralomra ösztön és vágy felett 
és lovagias tapintatból a tiszta szííz Fia 
iránt, kihez az eucharistiában térdet hajtva 
közelit és gyengéd, szemérmes tartózko-
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dásból a női eszményképek Jegtisztábbika 
iránt, akire csak feltekinthet, mióta anyja 
megtanította Önt a Mária név tiszteletére. 

Mindezen különbségekről gondolkodjék 
egyelőre; de teljes színpompájukban csak 
akkor fognak Ön előtt feltárulni, amikor 
saját tapasztalatából ismerte meg. Csak 
ekkor fog ráeszmélni a mi hitünk sugárzó, 
élő, elragadó sajátságára. Csakis ekkor fog 
szabadulni ama nyomasztó érzéstől is, 
mintha ez a hit csupán külsőleg volna Önre 
kényszerítve és reá nevelve. Át fogja akkor 
élni a hitet, mint a fényt és a levegőt, me
lyek szintén kívülről és felülről jönnek, de 
mégis ami legsajátabb és bensőnkig hatoló 
és hordozó atmoszféránkat alkotják. Csakis 
ekkor fog részesedbetui a kereszténység 
géniuszában; pedig itt a geniális tulajdon
képen az egészen normális. 

Persze, minden fáradság nélkül, úgy 
máról-holnapra nem fog ez Önnek sike
rülni. Dolgozzék rajta éveken át s ne 
veszítse el bátorságát ; mert a férfi könnyen 
elveszti bátorságát ott, ahol nincs türelme. 
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HUSZONNEGYEDIK LEVÉL. 

Hitbeli kétségek. 

Igen tisztelt Doktor Úr l Még egyszer 
felvilágosítást óhajt kapni, mert levelem 
utolsó mondata csak félig vigasztalta Önt 
meg; bizonyára az is vigasztaló, hogy hite 
teljességének és melegségének elnyerésére 
idő van engedve. Azonban nincs kilátása 
arra, hogy bármily hosszú idő alatt elérje 
ezt a célt, mert már a hitben való szilárd
sága sincs meg ; én pedig az Ön hívő voltát 
nagyon is túlbecsültem ; Ön kételkedő s 
épen most, mikor a vallási igazságokkal 
behatóbban akarna foglalkozni, felébrednek 
skrupulusai. «Egyik kétség a másik után ! 
Az összes dogmák pedig megközelíthetlen 
távolságba látszanak húzódni, amikor 
utánuk akarok nyúlni.n 

Ezek a támaszpontok, melyeket az Ön 
saját bemondásai nyujtanak nekem. És 
ebből állapitsam én meg hitbeli kételkedé
sének diagnozisát ! Ez bizony elég kevés, 
még ha hozzá is veszem első levelét. Hogy 
azonban olyan keveset tud mondani, ebből 
én azt sejtem, hogy Ön még nem jutott 
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tudatára a számos és fontos különbségnek 
kétség és kétség között. Másfelől pedig 
ama végzetes ballépések egyikét sem kö
vette még el, amiben hibáz majdnem min
den kételkedő, jelleméhez, temperamentu
mához és neméhez képest. Némelyek, kü
lönösen női lelkek, a baljóslatú kételkedő 
szellem feltüntekor mindjárt elvesztik 
egész lelki nyugalmukat és vagy esztelen 
félelembe és zavarba esnek, vagy dacos 
radikalizmusba, mely mindjárt félredob 
mindent. Persze, ez az elhamarkodott dac 
sem egyéb félelemnél, csakhogy álcázott 
félelem. Némelykor egyúttal a kifáradás 
jelensége is, mely akkor áll be, mikor egy 
jóindulatú lélek sokáig és sokféle zaklatást 
szenvedett vallása miatt, talán skrupulu
saitól, vagy az imádság hamis és lehetetlen 
módja miatt, vagy hittanítók és gyóntatók 
balfogásai folytán. Ha egy így megkínzott 
lélekben azután még a kételkedés is fel
ébred, akkor hirtelen megcsömörlik az 
egész vesződségtőL Nos, ilyen páni ijed
séget nem vettem Önnél észre. 

A másik balfogás, sajnos, az erősebb 
nemnek sajátja. Az ilyen kételkedők a 
vallásos gondolkodás és élet felmerülő 
nehézségeiben könnyen találnak okot a 
hanyag lemondásra, a kényelmes közö
nyösségre. Nem mintha ebben valami meg-
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foghatatlan hanyagság volna,- a férfinak, 
épen mai napság, annyi gondja, gondolni 
és alkotni valója van,' tanulmányaiban, 
hivatásos munkájában, házi bajaiban, hogy 
hajlandó a közvet1enü1 nem égető kérdése
ket egyelőre félretenni s annál hátrább 
helyezni, minél hosszadalmasabbaknak és 
bonyolultabbaknaklátszanak neki-, pedig 
a vallás kérdése tűnik fel előtte legbonyo
lultabbnak és leghomályosabbnak vala
mennyi között. Ön ezt a veszélyt is elkerülte, 
amit bizonyít most is élénk érdeklődése 
hite iránt. De némi bátortalanság, bizony
talanság és félénkség mégis erőt vett már 
Önön ; helyzetét nagyon veszedelmesnek 
vagy épen reménytelennek látja. 

Önnek azonban a tamadásba kell át
mennie, frissen, vidáman és vitézül l 
A kétség ne bénitsa meg, hanem inkább 
arra ösztönözze, hogy csak azért is egészen 
tiszta és rendezett viszonyokat teremtsen 
lelki életében, amennyire egy ilyen munká
ban egyáltalán befejezést és egyensúlyt 
lehet elérni. Hogy egészen zavartalan 
békében bírhassa és élvezhesse hitét, ez 
alig fog Önnek valaha megadatni. Válja
nak tehát a kétség és a küzdelem a haladás 
eszközeivé, szüntelenül ható ösztönzéssé 
a kutatásra és imadkozásra. Egyaltalan 
ne hunyjon készakarva szemet lelkének 
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eseményei előtt ; önmagunk előtt valamit 
eltitkolni lappangó méreg. Tehát vegye 
nyugodtan szemügyre kétségeit is és ne 
féljen, hogy ezzel vétkezik ! Mert bűnösek 
csak azok a kétségek, melyeket a gonosz, 
fonák és nem becsületes akarat idéz fel 
vagy kihasznál ürügyül, hogy a keresz
ténységtől szabaduljon. Ellenben az Ön 
kétségei összeegyeztethetők a forró szere
tettel ezen vallás iránt, a tiszta szívvel és 
a teljes odaadással Isten igéje és akarata 
iránt. Ezek a gondolkodás országából szár
maznak, mely a világ nagy homályában 
bizonytalanul ingadozik. Persze, kétségei 
sem mindig egészen világosak, nincsenek 
kerek fogalmakba öntve, sőt sokszor el
illannak a megfoghatatlanba, mihelyt ki 
akarja őket mondani. Mert legtöbbnyire 
nem egyebek az intellektuális idegenszerű
ség érzésénéL Azon lenyügöző érzéki be
nyomás mellett, melyet az emberiség mai 
élete, az ő technikájával, fényével és 
szennyévellelkünkre gyakorol, a mi hitünk 
valósága mintegy teljesen más világnak 
tűnik fel, mely egészen az érzéki világon 
kívül fekszik és melynek helyét ezért mint
egy Seholnak képzeljük. Pedig világos, 
hogy a világnak ezt az érzékileg meghatá
rozott képét helyesbítenünk kell ; tudjuk, 
hogy a tényeknek épen nem felel meg ; a 
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felszínen át, melyet tapinthatunk, le kell 
hatolnunk a szellemi mélységbe, a belső 
lényegbe, a sajátképeni valóságba. Aki 
pedig ezt a szellemi felé való irányulást 
választja, az csakhamar el fog jutni olyan 
helyre, ahol már a vallás világa sem fekszik 
a valóságon kívül, hanem be van állítva 
ennek teljes közepébe, vagyis inkább a 
vallás a mindent hordozó, mindent átfogó 
valóságként jelentkezik. Ekkor azután 
sikerülhet teljesen megfordítani az első, 
érzéki világképet ; Isten és a szellem, a 
lélek és a kegyelem, Jézus és szentségei 
világa meghittebbé lesz a hívőnek, ért
hetőbbé, sőt magától értődővé és valóbbá, 
mint egy napkelte, egy nagy város vagy 
egy háború. 

Persze vannak más kétségek is, hatá
rozottabb, foghatóbb alakúak: érthetetlen 
dolgok a dogmatikus tételekben, ellent
mondó gondolatok és ellentmondó tapasz
talatok, melyek még az elfogulatlan és jó 
indulatú hívőnél is feltolakodnak. úgy 
sejtem, hogy épen Önt is gyötrik kellemet
len megfigyelések, melyeket hívőkön, sőt 

épen a buzgókon és a papokon kellett 
tennie. Ezt az ellenséget is vegye élesen 
szemügyre I Messziről gyakran valódi Gó
liátnak látszik, aki mindent letipor. Pedig 
mégis csak a mi saját kuszált és fájó érzé-
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sünk az, ami valóságos észleleteinket egé
szen a hallucinációig felfújja. Próbálja 
meg tehát, hogy az ilyenféle ellentmondó 
benyomásokat először is mindig pontosan 
elhatárolja és lernérje! Minő tényt figyel
tem meg? Mi hittételemnek szabatos ér
telme és fontossága? És hol van tulajdon
képen az ellenmondás a megfigyelés és a 
hit között? A tényállá,s ily szabatos felvé
tele mellett sokszor alig marad valami 
megfogható ; az óriás összezsugorodik, 
mihelyt hozzáfogunk, hogy valódi hosszát 
lernérj ük. 

Ha pedig valóban maradt nevezetes 
nagyságú ellenmondás, akkor iparkodjék 
azt feldolgozni, tárgyilagosan és bizalom
mal, egyedül csak az igazságot keresve, 
akárhogyan hangozzék az. Mert Isten nem 
kíván tőlünk mást, mint az igazság el
ismerését ; talán ki fog sülni, néha csak 
sok év mulva, hogy az Ön megfigyelése 
hamis volt, vagy hogy nincs ellenmondás, 
vagy hogy az Ön hitbeli felfogása elégtelen, 
gyerekesen elmaradott, nagyon is emberi 
volt. Magától értődik, hogy hívjon segít
ségül könyveket is vagy még inkább em
bert, papot, theológust vagy lelkének vala
mely hű és nyugodt barátját és bajtársát. 
De a fődolog mindig az marad, hogy Ön 
maga is merjen gondolkodni és belátni. 
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A tudományos képzetek és fogalmak nagy 
tárházát bírja, van Önnek meglehetősen 
tág belső látóköre és az életfelfogások oly 
rendszere, melybe be szokta sorolni gon
dolatait és tapasztalatait. Nem volna-e 
lehetséges hitének igazságaiba is behatolni, 
jelentőségük és összefüggésük szerint, le
fordítani őket az Ön képzeteinek nyelvére 
és így beleépíteni gondolatvilágába? Mun
kájának eredményét perszemindigújrameg 
kell vizsgálnia, megmérnie és helyesbítenie 
a kinyilatkoztatás és a mértékadó egyházi 
szervek irányvonalai szerint, - de nem 
ám mindennapos sekélyes környezete sze
rint. Ha némelykor megállapítja, hogy fel
fogásában bizonyos eltérések vannak, ösz
szehasonlítva környezetének elkoptatott 
szólásmódjaival, azért ez ne tévessze meg! 
feltéve, hogy felfogásai még elférnek azon 
a térségen, melyet az egyház hivatalos 
tanító nyilatkozatai és általában a katho
likus gondolkozás Összesége meghagytak ; 
ez a térség pedig nagyon tágas és szabad. 

Kutatásaival ugyan távolról sem fog min
den homályt felderíteni, de mind nagyobb 
és nagyobb meghatottsággal fog bepillan
tani a végtelen térnek, nem pedig börtön
falaknak homályába. És így a megismerés 
határai előtt mindig szerényebbé és csen
desebbé fog lenni, de egyúttal örülni i~ 
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fog, mert tudásában és felfogásában mégis 
lesz haladás. Mindenekelőtt tudatára jön 
annak, hogy lelkének kereső gondolatai, 
összefogva mindazzal, ami szellemét már 
mint biztosított ismeret betölti, mindig 
megint visszavezetik Önt a katholikus igaz
ságok birodalmába s hogy a saját bátor 
haladásával itt mélyebbre hatol és ottho
nasabbá lesz, mintha mil1dig csak mások 
elkoptatott szavait, akár könyvekét, akár 
emberekét, akarj a kínosan elsajátítani. 
Akkor lelke belülről fog a dogmákhoz 
tapadni ; hite pedig természetesen növe
kedövé és elevenné válik Önben. 

Azt mondtam előbb, hogy a kétségnek 
Önt gondolkodásra és imádkozásra kell 
ösztönöznie. Ne féljen attól, hogy ezzel az 
imádsággal talán önsuggestiót fog ma
gára gyakorolni. Már abban is imádság 
van, ha felébresztjük az ideális akarást 
az igazságnak és a jónak, tiszta önzetlen 
szeretetét s minthogy Ön lstenről és jelen
létéről mélyen meg van győződve, az igaz
nak és jónak azt a szeretetét, mely személy 
szerint Istenhez jön, Istennél van és Isten
nel beszél. Mondja neki minden nap és 
minden éj j el : •Atyám, Uram, jóságos bölcs, 
örök Isten, vezess engem!» Igy beszéljen 
szótlanul vagy dadogó szavakban. 6 pedig 
vezetni fogja Önt, csak kövesse Ót, lépé-

Lippert: Istenkercsó lelkek. 15 
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senkint, híven és bízva, mint a gyermek, 
akit erős kéz vezet. Őrizze meg szívében 
az ismereteket, melyek akkor fognak jönni, 
néha egy cseppecske a másik után, néha 
pedig egész özönnel. Aki nem közömbös 
Isten iránt, aki türelmetlenül és dacosan 
nem veti ki hálójából idő előtt azt, ami 
valaha adatott neki s mindenekelőtt aki 
•Isten akaratát akarja tenni, az fel fogja 
ismerni, hogy ez a tan Istentől van-e". 
Az nem fog tévútra jutni, hanem a vilá
gossághoz és a világosságban fog maradni, 
habár egyelőre ez csak a hajnalcsillag, 
mely egy sötét világ felett ragyog. 

Igy fog Önnel is történni, mert ahogyan 
én eddig megismertem, Ön nem is tud 
másként tenni, mint hinni, hinni l Lelke, 
még kételkedő lelke is, legbensejében bírja 
a hithez való kegyelmet. 

HUSZONÖTÖDIK LEVÉL. 

Jézus-szíve ájtatosság. 

Szeretett kedves Barátom ! Leveled el
bájolt, dacára a nagy szorongatásnak, mely 
belőle szól. Oly gyermekes egyszerűséggel, 
elfogulatlanul s egyúttal oly megható 
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félénkséggel adtad elém gondolataidat plé
bánosod Jézusszíve-szobra felől,- nem is 
aggodalom nélkül, hogyan fogom én mind
ezt fogadni és mégis oly bátor bizalommal l 
Megint egész tisztán láttam lelkedet, aho
gyan egykor ismertem és megszerettem ; 
hisz az évek és a távol országok, melyek 
azóta közénk helyezkedtek, nem csinál
hattak szíveink között ürt és eltávolo
.dást s mi megint egyszer megcáfoltuk azt 
a régi előítéletet, mintha az emberi szívek 
közelsége egymáshoz ugyanaz volna, mint 
testük térbeli közelsége, mintha a térnek 
függvénye volna. (Szereted-e még amennyi
ségtani hasonlatokat, mint annak idején ; 
tudod-e még?) Ellenkezőleg, épen a tér 
beli közelségben törik össze egymáson 
annyi ember és annyi szív ; a közelség, 
a birtoklás és az együttlét csupán a 
szeretetnek egy funkciója ; szívet bírni 
annyit tesz, mint szeretni és áliala ma
gát szerettetui s egyebet semmit. Min
den más, a térbeli, testi, képletes, minden 
hang és jel csak jelkép ; hasznos, de nél
külözhető is ! Már ebből is láthatod, hogy 
«eretnekségeidet» a Jézus-szíve ájtatos
ság dolgában teljesen értem s ha valamin 
csodálkozom, az csakis gondolataid biz
tossága és szabatossága. 

Teljesen igazad van ; Jézus-szíve tisz-

15* 
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teletének magva és tartalma, az egyetlen, 
ami benne élő és minket lángra gyujt, az 
JézusKrisztus érzülete, vagyis a lelki közel
ség, melyben az Atyával van és melyben 
nálunk lakozik. A szeretet, engedelmesség, 
odaadás, hűség, készség és cselekedet ezen 
csodálatos világa, melyet 6 isten-emberi 
lelkében hordozott s mely az Atyát illeti 
és az Atya kedvéért minket is: ez a Jézus
szíve. Szívbeli érzületeknek nevezhetjük, 
ha minden kétséget ki akarunk zárni, hogy 
mit gondolunk. Ez az érzület, ez a «szív>> 
bizonyára nem édeskés, siránkozó, gyenge, 
jajgató valami, hanem erős és hősies, telve 
a világot és a halált legyőzö tett büszkesé
gével, telve komolysággal és férfiassággal 
s egyszersmind oly tág, oly kitárt, oly meg
értő, oly odaadó és gyengéd, aminő csak 
egy teljesen jóságos, önfeláldozó lény va
laha lehetett. 
Elmélkedő könyveink és hitszónokaink 

gyakran követik el azt a hibát, hogy mind
járt Jézusnak irántunk való érzelmeit 
próbálják leírni. A lényegest, az egyedül
valót, a benne lévő sajátképen csodaszerút 
az Atya iránti érzelmét mellőzik és elhagy
ják s ezért Jézus belső világának egész 
nagysága, tágassága és ereje, gazdag
sága és elragadó tüze nem is jut érvényre, 
sem a mi tudatunkra. Fel kell benne is-
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mernünk Jahve szolgáját, Istennek egyet
len igaz imádóját és szeretőjét, mint az 
Atya Fiát, mielőtt felfoghatnők őt, mint 
Megváltónkat és barátunkat. 

Aki pedig Jézust ezen legbenső lényében 
és akarásában megérti és szereti, aki ezen 
érzületéért hódol és hálás Neki és határ
talanul bízzik Benne, aki kezébe kapasz
kodik és könyörög Hozzá : vigy el engem is 
Atyádhoz ! -aki keblére simul, mint egy
kor János tanítvány, hogy Vele együtt fel
vétessék ebbe a tágas lelki térségbe, mely 
Istent és az embereket felöleli s hogy maga 
is ilyen Istentől telített térséggé legyen és 
megvalósítsa Jézus szándékát és vezekelve 
jóvá tenni segítse saját és mások elégtelen
ségét,- az Jézus szívének tisztelője, még 
ha nines is Jézus szíve képe szabájában 
vagy imakönyvében, ha sohasem szólítja 
l\Iegváltóját «szívének». 

Ezzel már eljutottam Jézus szívérzel
meinek külső jelképezéséhez. És itt kissé 
erősebben szeretném hangsúlyozni, mint 
Te, hogy az érzékelhető ábrázolásnak is 
megvan az értéke. Mégis kell valamiféle 
szavunknak lenni, mellyel pontosan azt 
mondhatjuk vagy legalább gondolhatjuk, 
ami Jézusnál a legbensőbb és legélőbb, leg
melegebb és legelragadöbb ; erre pedig alig 
áll rendelkezésünkre más szó, mint a szíu, 
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akármennyire elkoptatták, sőt vissza is 
éltek már ezzel a szóval. De mindjárt el
veszíti kopottságát s mintegy új veretet 
kap, mihelyt olyan lényre alkalmazzuk, 
aki nekünk nagyon kedves, nagyon meg
hitt, nagyon közeli. Akkor nemcsak tartóz
kodás nélkül beszélünk, gondolatban és 
szóban, baráti, asszonyi, anyai szívről ; 
hanem az ilyen embert egyenesen így is 
szólítjuk és mondjuk : kedves szívem, jó, 
tiszta, aranyos szív l Aki pedig Jézus Krisz
tus belső világát, a legszebbet, leggazda
gabbat, legtisztábbat, Iegerősebbet, mely 
valaha volt, felfogta és tudatára jön annak, 
hogy ez a világ az övé is ; hogyne törne ki 
ebben az elragadtatott kiáltásban : 6 Te 
legszentebb és legkedvesebb szív, imádá
som és bizalmarn szive, reményem és 
hazám l 

Persze ehhez szükséges a megismerés 
ekstasisának egy neme, csodálat és szere
tet, elragadtatás, hogy a szív ezen szóbeli 
symboluma egészen teljes és igaz legyen. 
Ami tehát fájdalmasan érint bennünket 
Jézus-szíve könyveinkben és ájtatossá
gainkban, az nem maga a symbolizálás, 
hanem a symboium különválása a meg
ismeréstől és a meghatottságtól, melyet a 
symboium felidézett és velejár, természet
szerűleg és legbenső indulatbóL A szivnek 
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s a szív megszólításának jelképe olyan, 
mint a lobogó láng alakja ; mihelyt a láng 
lelohad, tulajdonképen az alaknak is el kel
lene enyésznie, holott imakönyveinkben és 
ájtatosságainkban mintegy állva marad az 
ürességben s ez kellemetlen. 

De szabad és kell-e a jelképet előidéző 
és hordozó lángnak lelohadnia? Igen l Mi 
megismeréseinket nem tudjuk tartósan egy
forma élénkségben és tudatosságban meg
tartani, meghatottságunkat mindig egyenlő 
ekstasisban megőrizni. Tehát a külső jel
kép alakja is mindig eloszoljék s mindig 
megint újra képeztessék? Nem l Mert nem 
mindenki képes az ő belső látomásai szá
mára, ha még oly hatalmasak is, az oda
illő és felszabadító szavakat és taglejtése
ket megtalálni ; használj a tehát azokat a 
jeleket, melyeket mások már megterem
tettek ; s ezt mi mindnyájan megtesszük, 
naponkint és különféle módon. Miért ne 
használhatnók pl. a Jézus-szíve litániájá
nak könyörgéseit is, hogy szavakba foglal
juk szeretetünket, hálánkat és odaadásun
kat ezen szeretetreméltó szívjóság iránt? 
S ha nem is hat meg mindig mélyen ezen 
jelképes szavak lirai, sőt ekstatikus ér
telme, azért lekünk ott lehet s azokat valódi 
érzülettel mondhatj a el, hacsak valaha 
általánosságban s mindig újra szemlélődve 



232 

elmerültünk Jézus szívének kincseibe ; ha 
imádságunknál emlékünkben állnak azon 
gondolatok és élmények, melyekkel leg
világosabb és legboldogabb óráinkban 
Krisztus személyisége elárasztott, melyek
kel szeretve és hódolva elébe zarándokol
tunk. Igen, az imádság ezen szavai előmoz
dítják az ilyen emlékezést, sőt a korábbi 
világosságot és meghatottságot is felidéz
hetik, ha az óra és a kegyelem kedvez 
nekünk. 

Igy tehát Te is, Barátom, egészen jól 
megtarthatod templomodban az ájtatosság 
óráit és előimádkozhatod községednek az 
énekeskönyv formuláit, még ha magadat 
némelykor teljesen üresnek és halottnak is 
érzed. Hisz nem tudod, hogy a nép között 
hányan vannak épen most áthatva Jézus 
Krisztus megismerésétől és túláradó szere
tetétől l És ha a formulák, melyeket imád
kozol, neked kellemetlen érzést okoznak is, 
mert túlzottaknak, mesterkélteknek és 
hamisaknak látszanak, akkor gondold meg, 
hogy végtére is minden symboium gyenge 
és elégtelen, szegényes csinálmány, habár 
a szó és a forma mesterei alkották is. Ami 
pedig a Te finom a esthetikai érzékedet sérti, 
az egy más, imádkozó keresztény társad 
másként alakult érzetének talán épen csoda
szerű. Bizonyosan Te is vetted már észre, 
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dermedt csodálkozással, milyen elragadta
tást okozhat egy egyszerű lélekben vala
mely képecske vagy vers, amely neked för
telmes volt ; s ahogyan én téged ismerlek, 
ha megkérdeztek, jóságos mosolygással ezt 
felelted : Bizonyára, van benne valami t 
Hisz Te jó vagy és senkit sem akarsz meg
bántani. Imádkozzál tehát, amilyen ko
molyan, melegen és bensőleg csak tudsz, 
községed előtt és bízd az ő lelkükre és 
Megváltójuk kegyelmére, hogy mit tudnak 
belőle csinálni. 

De hát a Jézus-szíve-szobor, melyet 
plébánosod felállított t Szemléletes leírást 
adtál róla : pipacsvörös szív, búzavirágkék, 
de sajnos kissé ferde szemek, sorvadásos 
színfoltok az arcon stb. S ez épen a ti 
templomotokban, annak szigorú formái és 
ünnepélyes vonalai között van ! Érzelmeid
del együtt tudok érezni. De nem Te vagy az 
egyetlen ember, kinek szemeit így meg
kínozzák. Volt-e valaha Jézus szívének 
művészileg megfelelő képe? Vajjon művé
szileg nem lehetetlen feladat-e Krisztus 
alakján a szívet testileg is ábrázolni? De 
hisz nem ez a fontos ; annál jobban előlép
het a pusztán jelképes érték. Mi köze a mi 
«Vihar» vagy «tenger» szavunknak a termé
szeti tüneményekhez, melyeket értünk s 
melyek ezen szegényes 11zók hangzásánál 
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belezúgnak emlékeinkbe és képzeteinkbe? 
És hasonlóan : mi köze a mcsterember 
csinálmányának, aki egy Jézus-szíve képet 
készitett, az érzületek és tettek ama mér
hetetlen, csodaszerű világához, melyet 
gondolunk és tisztelünk Jézus szívének jel
képében? Alapjában véve a legtökéletesebb 
kép sem adhat többet, mint a legszegénye
sebb ; emlékeztethet Istenünk szeretetére, 
amely megajándékozott minket egy olyan 
lénnyel, akit emberileg láthalunk és ért
hetünk s kihez nincs több hasonló. Hogy 
mi ezt az isten-emberi lényt és cselekvést, 
szeretetet és szomorúságot, szenvedést és 
uralkodást megértjük és izzó lélekkel át
karoljuk, csupán ez a lényeges. Akkor Jézus
sz! ve képei épúgy fognak hozzánk beszélni, 
mint pl. a kék foltok térképeinken, melyek 
látására könnyen megragad az édes hon
vágy a dél meleg és kék tengerei után. 

De, mondod, Knsztus szívbeli érzelmét 
épen a testi szívnek látható ábrázolásával 
kell-e szimbolizálni? Azt hiszed, a feszület 
imazsámolyodon vagy Samberger Krisz
tusa sokkal jobb jelképek volnának. Ebben 
igazad van, csakhogy ezek több jelentőségű 
jelképek. Jelenthetik Isten Fia szívbeli 
szeretetének hősiességét, de, és talán még 
inkább, az isteni végzések szétzúzó hatal
mát is. Emlékeztethetnek a mindent meg-
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értő Megváltóra, de a Mindentudónak félel
mes komolyságára is, aki a szíveket és a 
veséket vizsgálja. Ilyen Samberger Krisz
tusa is. Nekünk azonban olyan jelkép kell, 
mely egész szabatosan és egy jeientéssel az 
isten-emberi Megváltó lelki életére és sze
rető erejére emlékeztet, amire gondolunk, 
mikor szívéről beszélünk. S épen ezen egy
jelentőség, ezen éles körvonalazás végett, 
az egyház csak olyan képeket enged meg 
Jézus szívének képei gyanánt, melyek lát
hatólag mutatják a testi sz(vet. Hogy azon
ban Te melyik képben látod és tiszteled 
legjobban Megváltód szívét, az reád van 
bízva. Merülj el tehát továbbra is feszületed 
szemléletébe ! Számos és nagy szenteknek 
sohasem volt más Krisztus-képük, mint a 
kereszt és mégis, vagy inkább épen ezért 
valódi szeretőivé és követőivé lettek Jézus 
szívének. 

És ezzel eljutok .írásom főpontjához. 
Maradj szabad, Barátom, maradj szabad ! 
Ne engedd magadat emberi félelemtől el
határoztatni, megtévesztetn;., aggasztani ! 
Szabad ember semmitsem fog mindenestül 
elutasítani, látatlanul és megvizsgálatlanul, 
amit mások szeretnek vagy alkotnak. De 
époly kevéssé fogja magára erőltetni mások 
gondolatait és módszereit, csupa félelem
ből, hogy talán magára maradhatna. Ez a 
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félelem annál veszélyesebb, mert részben 
jogosult; az igazság és kivált az üdvösség 
igazsága sohasem lesz egyes ember külön 
birtoka, aki szembehelyezkedik minden más 
emberrel ; a különálló mindig elszigetelt, 
egyoldalú emberré is lesz. Nos, ez a vesze
delem itt, a Te esetedben nem fordul elő ; 
az egyház teljes szabadságot engedett, 
hogyan akarod életedet alakítani Istenben 
és Istennel és Megváltóddal, ameddig az 
igaz hitet megőrzöd, a parancsolatokat és 
papi állásod kötelességeit híven megtartod. 
Ezen a tágas körön belül teljesen a saját 
lelkedre vagy bízva, az ő külön sajátosságá
val,- és Isten kegyelmére, amely vezet. 
Nem kell tehát csüggedned. Rendezd be 
magadnak imáidat és ájtatosságodat úgy, 
ahogyan legjobban megfelelnek és segíte
nek. Tartsd magadat Megváltód képéhez, 
aminőnek láttatják Ót kutatásaid, elmél
kedéseid és belső megvilágosodásod. Kivált 
pedig kettős magányodban Istennel hasz
náld a szavakat vagy a szótlanságot, 
ahogyan szívedből fakad. 

Mégis tisztelője vagy Jézus szívének, 
mert szereted Jézust, szereted Ót szeretete 
kedvéért és úgy szereted, ahogyan az Atyá
nak Benne kedve tellett s ahogyanóvonzó
dik az Atyához és tehozzád is. És Jézus szí
vének tanítványa vagy, mert -ó, engedd, 
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kedvesem, hogy itt elhallgassak, hogy ön
tudatlan jóságodat fel ne zavarjam! Igen, 
az vagy, ámbár sohasem mondtad is Neki 
ekstatikus szavakkal: 6, Jézus szíve l És 
ezenkívül igazi pap és apostol is vagy, mert 
végtére ehhez sem kívántatik egyéb, mint 
ez az egy és egyszerű : Szeresd lstenedet 
teljes erődből és felebarátodat, mint ten
magadat l 

Ezért nem is állsz félre és egymagadban. 
Mert - ezt mindig megfigyeltem - az 
egészen őszinte és benső, tiszta szívböl szár
mazó gondolatok mindig a közössé g gondo
latai is ; ezek mindig élnek másokban is, 
sőt mindenkiben, aki egyáltalán valami sa
játosra el tudott jutni. Ezért örülj annak 
a bátorságnak, mellyel saját gondolataidat 
elgondolni mered,- még ha igen sokan meg 
sem értenék. Nem mintha valami illeték
telent tennél fel magadról, hanem mert 
bízol abban a kézben, mely vezet minket 
s mely azoknak, kik Istent szeretik, min
dent javukra fordít, még a saját gondola
taikat és útjaikat is, amelyeken félénken, 
szenvedve és mégis mulhatatlanul halad
niok kell. 

A Te utaidon pedig, Barátom, én is sze
retnék járni mindenkor l 
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HUSZONHATODIK LEVÉL. 

Belsíí irányítások. 

Tisztelendő Nővér l Imádságos életének 
története ismét bebizonyította nekem, 
hogy a lelkeknek megvan isteni irányítá
suk. Ez az irányítás nincs ugyan szükség
képen külső körülményekhez, korhoz, nem
hez és hivatáshoz, emberi befolyásokhoz 
kötve, de figyelembe veszi és felhasználja 
mindezen természetes okokat és alkalma
kat, beleépíti a lélek várának falaiba s így 
keletkezik a típusok és jelenségek roppant 
nagy változatossága. Ez a felismerés óvjon 
minket attól, hogy minden lelket egyenlő 
mértékkel mérjünk ; nem is tudjuk az erők, 
segítségek és akadályok egész nyalábját, 
melyek egy egyes lélekben összefolynak és 
annak sorsát szövik, tudományosan fel
bontani, vagy épen pedagógiával megha
tározni és kiszámítani ; tehát ez a felismerés 
minden lélekkel szemben tiszteletre és gyen
géd tartózkodásra kötelez bennünket. 

Ön már gyermekkorában tudott •lsten
nél lenni», szótlanul, de kimondhatatlan 
gyönyörüséggel ; egyszerűen csak Istennél 
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lenni s ebben a közelségben nyugodni, eb, 
ben a verőfényben növekedni és kifejlődni. 
Ki tanította Önt erre? S már akkor alakult 
ki Isten-fogalma is, egészen szervesen, ma
gától érthetőleg növekedett, ahogyan a 
virág valahol a mezőn hirtelen kinyílik. Ki 
hívta elő? Ki tette csiráját a földbe? Nemde 
az élet csodája ez? Miért lennénk tehát 
bizalmatlanak és akarnók másnak, mint 
amilyen? Ugyanígy : miért legyen Ön bizal
matlan Isten-fogalma iránt? Mert oly vilá
gos és gyermekiesen vidám? Mert mások 
azt mondják, hogy nagyon is naiv, nagyon 
optimista, kevés benne a szellemiség és 
komolyság, kevés a rettenetesség? Persze, 
a rettenetes bírótól való irtózás idegen ma
radt Önnek, boldog lélek l 

Nos, Önt az ilyen ellenvetések nem tán
toritották meg; lelke mindig a saját útján 
járt, egy gyermek biztonságávaL De néha 
mégis észrevettem Önnél egy halk nyugta
lanságot és csendes csodálkozást, hogy 
mások másként látszanak gondolkodni, 
más fogalmuk lehet Istenről, más felfogá
suk Isten műveiről, más módjuk az imád
kozásban, sőt más ideáljuk a tökéletesség
ről is. Ezt a csodálkozást szerelném Önről 
levenni, a halk nyugtalanságot elűznis egy
úttal erősíteni anyai bátorságát, mellyel 
tanácsot ad és vezeti a fiatal embereket, 
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kik Önt most körülveszik, annyival több 
bizalommal, mint egyébként szoktak lenni 
nevelők iránt. Nem egy ezek közül a gyer
mekek közül pezsgőerr merész, ujdonsült 
tudományával szorongatja Önt, mások 
nyugtalanítják dacos kritikával, szabadság
vágyukkal és ádáz kétségeikkel; ismét má
sok olyan tőkéJetességi tanokra és ideálokra 
hivatkoznak, melycktől Önt egy örvény vá
lasztja cl. Ily körülmények között már az 
is sok, ha nem ijed meg többé sem maga, 
sem mások miatt. Ezért két tételt ajánla
nék Önnek meggondolásra: l. Minden lélek 
csak azt az Istent érti meg, akihez maga 
hasonlít, és 2. minden lélek lstennek azt a 
fogalmát képezi ki, melyre épen szüksége 
van, - feltéve, hogy a vezető és ébresztő 
kegyelem mellett szabadon fejlődhetik. 

Vannak emberek, kik a szabatos rendhez 
ragaszkodnak és olyanok, akik a nagy, tá
gas lendületet szeretik ; . mindegyik jó a 
maga nemében. Amazok istent szigorú őr
nek és nevelőnek gondolják, ezek pedig élő 
szellemnek, akinek minden hang ismerős, 
akihez minden valóság közel van és meg
hitt. A józan jogászi formulákban gondol
kodó emberek szeretik Istent is akként el
képzelni, mint szerződő felet, aki szigorúan 
lemért igazságossággal ugyanannyit ad, 
amennyit ő kap. Az emberekhez való vo-



natkozásai úgy tünnek fel ezeknek, mint 
az ide-oda menő jogosítványok szövedéke. 
Egy oly szellemtől, · melynek iskoláj a az 
izraelita törvényhozás szabatossága és a 
római állam szigorú j o ga volt, eredt a meg
váltás azon elmélete, mely a Keresztre
feszítettnek megszaggatott testében azt a 
széttépett adóslevelet látta, amely tanus
kadott a mi megfizethetetlen tartozásunk
ról Istennél. De a megváltás eseményét úgy 
is felfoghatjuk, mint az adományozó gyer
meki szeretet túláradását, mint az Isten 
atyai jóságának kifolyását. «Annyira sze
rette Isten a világot» ... Igy szemlélte Já
nos a megváltást. És magának Jézusnak 
lelkében az Ő megváltó műve szent és 
nagy megbízás volt, melyet az Atya adott 
neki, hivatás, persze vértanui hivatás, 
melyet csak a Fiúnak isten-emberi szere
tete tudott maradék és folt nélkül teljesí
teni. Ellenben csekélyebb és szűkebb lel
kek ebben a megváltó műben egy megbán
tott és kérlelhetetlen Istennek véres köve
telését látták, kinek be kell hajtani a vér
tartozást, amely megbántóinál fennáll, ha 
mindjárt azon az ártatlanon is, aki elégbátor 
helyettesként fellépni bűnös testvéreiért. 

De hát mindezek nem nagyon is emberi 
fogalmak-e Istenről, melyeknek semmi kö
zösségük nines Isten lényével? Igenis, mind 

Lippert : Istenkercsó lelkek. 16 
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ezek emberiek ; de mi nem is tudunk más 
istenfogalmat alkotni, mint emberit, olyat, 
amelyet földi hasonlatokból és tükörké
pekből olvasunk le. És épen ezért van meg 
bennük az igazság egy sziporkája, megvan 
képletes igazságuk. Bizonyos értelemben 
Isten valóban az, amit gondolunk róla. 
Másként hogyan tudna Ö minden lélekkel 
beszélni, mindenikkel megtaláltatui ma
-gát? Nem kell-e felelni tudnia minden hí
vásra, melyet akármelyik ember intéz 
hozzá, a maga nyelvén? S az egyik a szolga 
nyelvén hívja, a másik a gyermek nyelvén: 
Abba l Az egyiknek hívnia kell Öt, mint a 
megsértett jogérzet védelmezőjét és ügyé
szét, a másiknak, mint a nagy nyugalmat, 
a mély békét, túl minden földi különbségen 
és széthangzáson. Az egyik csak az égi
háború dörgéséből hallhatja ki szavát, a 
másik az élő lények létért való küzdelmé
ben láthatja, tűzokádó hegyekben érez
heti meg, egy harmadik ellenben kiérzi Is
ten lehelletét és szívverését egy tiszta és 
erős szeretet lélegzetéből és dobogásábóL 
Az egyik előtt Istennek, mint örökké köve
telőnek kell megjelennie, a másik előtt, 
mint örökké ajándékozónak ; s mind a ket
tőnek igaza van, mind a kettő az lsten. De 
ezért töredékes is minden ismeret, mely
lyel róla birunlL 
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És minden lélek azt az istenfogalmat al
kotja meg, amelyre szüksége van kifejlő
déséhez, erkölcsi helytállásához, vigaszta
lásához és boldogulásához. A legtöbb em
ber számára Istennek a szigorú úrnak és 
parancsolónak kell maradnia, mert általá
ban mindig a korbácsot kell maguk fölött 
érezniök, mert erős kézzel kell őket kormá
nyozm es vezetni. Lelkük csakis szigorú 
iskolában, szoros fegyelemben, vaskény
szer alatt tesz szert bizonyos tartásra, 
belső szilárdságra, hogy egyenesen megáll
hasson ; különben fekve maradna a földön 
és szétfolyna fegyelmetlenségben és zür
zavarban. De vannak olyan lelkek is, me
lyek a törvény gondolatát nem ismerik és 
nem értik, de a bizalom és szeretet pillan
tásától felvirágoznak, mint a rózsa a korai 
verőfény csókjától. Vannak emberek, kik 
a szeretett lénynek minden áldozatot meg
hoznak s ezt még csak hősiesnek sem talál
ják, ellenben egy törvény, kényszer, sza
bály ellen fellázadnak szenvedélyes erővel ; 
nekik szeretniök kell, hogy szolgálhassa
nak, bízniok, hogy követhessenek, szaba
doknak kell lenniök, hogy megköthessék 
magukat. Az egyiknek úgy kell tudnia, 
hogy megajándékozta őt Isten megfogha
tatlan és meg nem érdemlett kegyelemmel, 
mely már megelőzte az ő futását és akará-

l6* 



sát; az Atya kegyelme kicsalja, kivonzza 
és felébreszti őbenne is a legjobb erőket. 
A másikat fel kell hívnia egy hatalmas 
fegyverbeszólításnak, csatakiáltásnak, az 
az Úr parancsának ; ennek tudnia kell : 
most jött el az én órám, most rajtam a sor 
és a tettem lesz sorsommá. 

Sőt vannak különböző istenfogalmak 
ugyanegy lélek fejlődésében is. Kezdetben 
talán az Úr ítéleteit kell tekintenie, a rette
netes fenségtől megborzadnia, bűnének, 
gyengéinek kínossága miatt kell pirulnia 
és remegnie. De azután mindebből a féle
lemből ki is kell nőnie s az isteni jóság le
nyűgöző képe előtt saját magát és bűnét 
elfelejtenie. Az 6 mosolyától elragadva és 
elvakít va, karj aiba omlik és csak ennyit 
képes dadogni : Én nem vagyok méltó, de 
Te csak egy szót szólj és meggyógyul az én 
lelkem. Talán a lélek szeretetének első bol
rlogságában az Istent csak mint az édes vő
legényt fogja ismerni, ki emberalakban, 
mesteralakban, égő szívvel és gyengéd te
kintettel hajol feléje ; Istene Jézus, az em
ber fiainak legszebbike. De talán eljön az 
az idő, mikor Jézus szívéből oda talál az 
Atyához is, kinek az a szív szolgált ; s ott a 
lélek jegyesből mindinkább gyermekké és 
testvérré válik, kinek atyja Isten, Jézus 
pedig az Atya szolgája és Fia, kinek kezé-
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nél fogva a lélek is merészel odalépni Isten 
elé és mondani : Atyánk, aki a magas meny
nyekben vagy. Azután, pályájának további 
fokán eljut még az isteni végzések borzasztó 
titkaihoz is, az isteni gondolatok megfog
hatatlanságához, az isteni világrend félel
mességéhez s itt Isten a megközelíthetet
lenfényességgelesz; mysterium tremendum, 
borzasztó titok, rettentő örvényes éjtszaka, 
s a lélek leborul előtte szent borzalommal, 
miként a Seraphok leborulnak és remegve 
elfödik arcukat ; de ez a remegés mégis 
egészen más, mint a kezdő ember remegése, 
aki az utolsó ítélettől, haláltól és pokoltól 
rendül meg. 

De máris hallom ijedt kérdését, Test
vérem: Hogyan tudja aü mindig a lélek, 
melyik istenkép jelenjék meg előtte? Nem 
tudhatja és nem is kell tudnia. A Lélek, a 
Parakletos, aki vezeti, belső látományait 
is el fogja rendezni, sorban és időrendben ; 
gyakran észrevétlenül fogja tenni, de néha 
hirtelen, napfényes víziókban ; többnyire 
alkalmazkodni fog a lelki élet és a külső 
életviszonyok nyugodt folyásáho , de néha 
hatalmas lökéssei fogja a lelket kiragadni 
az eddigi megszokottság hálójábóL Ki 
tudná ezt előre? Ezért is minden lélek fog 
időnkint aggodalmat és bizonytalanságat 
szenvedni ; talán szorongni fog azért, mert 
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már régen nem érzett ihletet, nem hallotta 
a tavaszi vihart tomboini csúcsain; majd 
meg szorongani fog, mert belső csendjét 
hirtelen távoli mennydörgés szakította 
meg, mert az az érzése, mintha a sors kö
zelednék hangtalanul, kérlelhetlenül, hű
vösen, mint a növekvő árnyék ; vagy mi
vel hirtelenül mintegy szakadék előtt áll, 
a Semmi előtt, tanácstalanul, megértés 
nélkül, megzavarodva. Ki tudná a lelket 
mindezektől megkimélni? Ki merészel
hetne mindezekbe beleszólni, mindent ma
gyarázni és leleplezni? 

Önnek jó dolga volt, kedves Nővér! 
Önnek szabad volt már gyermekkorában 
olyan istenfogalommal kezdeni, mely vilá
gos, fényes és vidám volt. Isten Önnek 
bizalmasa volt, barátja és mestere. Lelke 
pedig csodaszerű magától értődéssei fejlő
dött ki, nappal és éj j el, szeretetben és szen
vedésben, az otthon örömeiben és a halál 
óráiban. És ugyanígy alkotta meg magától 
értődőleg a Megváltónak és szeretetének 
képét is, az Atya és a gondviselés, a menny 
és a mennybejutás képét, gondolkozva, 
imádkozva, kérdezve egy egész életen át. 
Valóban verőfényes volt ez az élet s most, 
mikor napja leáldozóban van és az esti ár
nyak nőlnek, Önnek csak az aratást kell 
betakarítania, csak megérett ismereteit kell 
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kiosztania a fiatalok között, kik Ön körül 
vannak, kiosztani nemcsak szavakban, jó
ságos tanácsban, megértő meghallgatásban; 
az Ön lényének hallgatag csendjében is ezt 
osztogatja. És tudja-e, hogy énnekem is az 
Ön példáj a világította meg, melyik az isteni 
vezetés derűs útj a, hogyan fut át a dombo
kon, hogyan emelkedik és fordul. Hisz min
dent nem értelmezhetünk, ami egy életben 
van, azonban az Ön élete kegyelem volt 
Önnek és sokaknak. S ezzel elégedjék meg t 

HUSZONHETEDIK LEVÉL. 

Nevelés a szeretetre. 

Főtisztelendő plébános Ür t Szívből gra
tulálok Önnek a plébániájába való bevonu
láshoz t Milyen édes öröm lehet egy ily nagy, 
jóakaratú és bizakodó család atyjává lenni. 
Nem akarom megkísérelni, hogy elmondj am 
az elmondhatatlant, leírjam ezen jegyesség 
szépségét, - plébános és községe között. 
Hát még hogyan feleljek az Ön alázatos, 
papi buzgóságú kérdésére? Ujjrontatásokat 
óhajt tőlem új hivatalához. Azt kérdezi, 
mi a fődolog lelkipásztorkodásánáL Azt 
felelhetném, hogy ezt Ön sokkal jobban 
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tudja, mínt én; s hogy ellenszenves nekem 
valami általános, egyedül üdvözítő szert 
ajánlani, mint annyian teszik. Némely hit
szónok csakugyan így tesz : prédikációjuk 
mindenkori tárgya mindig a legfontosabb, 
legszükségesebb, legillőbb és leghatásosabb. 
Tehát ellenszenves nekem, hogy én is mint
egy reklámot csináljak bármely üdvös 
dolognak, legyen ez akár a társulati ügy, 
akár a szentségekhez járulás vagy az exer
citiumok vagy a liturgikus mozgalom vagy 
a házi lelkipásztorság. Ezzel tulajdonkép 
be is akartam fejezni levelemet. 

De az Ön levelének egy meghatólag sze
rénykis mondata mégis emlékeztetett vala
mire, amit valóban nagyon fontosnak tar
tok. Azt írja Ön: «Szeretnék híveimből 
igazi keresztényeket csinálni, egyéb sem
mit». Igen, valóban, plébános Uram, attól 
függ minden, hogy községét kereszténnyé 
tegye. Ez annyit tesz, hogy a keresztény 
ethost vigye be közéjük. Akárhogyan ne
vezzük ezt az ethost, a szeretet szellemé
nek, vagy a közösség vagy a hegyibeszéd 
vagy a Jézus-szíve-ájtatosság szellemének, 
az mellékes, mindig ugyanegyet értünk. 
Ebből az ethosból azonban hívőink nagy 
tömegében nagyon kevés van, habár talán 
az isteni tiszteletet igen híven látogatják, 
a szentségekhez szorgalmasan járulnak, a 
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vasárnapot megszentelik és a legnagyobb 
súlyt egy ünnepélyes temetésre helyezik. 
Nézze csak, mennyire el van még mindig 
terjedve a gyűlölet és az ellenségeskedés a 
mi katholikus népünknél l Talán nincs még 
egy bűn, mely a keresztények között is oly 
gyakori volna, mint ez, s egyúttal annyira 
ellenkeznék a kereszténységgel. De olyan 
bűn sincs, amely ellen kevesebbet harcol
nának, mint ez, épen mert a pásztorok és a 
vezetők is. igenis könnyen beléje esnek. 
Minő ádáz ellenségeskedés uralkodik né
mely katholikus plébánián, a klerus tagjai 
között ! Hát még zárdainkban l Nem rit
kán csendes, de kegyetlen háború dühöng 
ott két vagy több bennlakó között. És ezek 
az emberek egy fedél alatt laknak, együtt 
imádkoznak és naponkint esznek lsten 
szeretetének kenyeréből ! S van-e bérház 
katholikus városainkban, melyben két lakó 
csalitd között nem uralkodik a legadázabb 
gyűlölet? Ha tekintetek ölhetnének, akkor 
tömeges halálozás lépne fel bérkaszár
nyainkban és urasági hazainkban. Mit nem 
tesznek egymásnak az ilyen ellenséges 
felek, egymás bosszantására és kárára ; 
hogyan mennek el egymás mellett, hogyan 
csapják be az ajtót egymás előtt, hogy ki
nevetik, kifecsegik, megszólják egymást ; 
egész tengere ez a gonoszságnak l Hát falu-
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helyen ! Nincs irgalmatlanabb gyűlölet a 
paraszt gyűlöleténél, mely a régi korbeli 
vérbosszú kegyetlenségére emlékeztetne, 
ha volna benne valami ama vad törzsek 
sötét nagyszerűségéből, ha nem volna oly 
kimondhatatlanul kicsinyes és szűkkeblü. 
A népek gyűlöletéről pedig, arról az őrület
ről, mely népiesnek, hazafiasnak, nemzeti
nek nevezi magát és szeret vallásos álarcha 
öltözni, beszélni sem akarok. 

Ó, mindezt Ön is jól tudja.. Mennyire 
szenvedett már városi káplán korában, mi
kor ezen őrültségek legborzasztóbbikával 
találkozott ! S mennyi reményt épített 
missziójára abban a városi plébániában ! 
Miért is nem javult lényegében tulajdon
képen semmi sem? Miért,hogy a keresztény 
ethos csak felületesen is alig hatolt be az 
úgynevezett keresztény népekhe, közsé
gekbe, házakba'? Hisz a katekizmusban 
tanítják a szeretet nagy parancsolatát ! 
Haragos szónoklatokat tartanak az ellen
ségeskedés ellen. A moráltheológusok apróra 
kiszámították, mikor kezd a gyűlölet súlyos 
bünné válni, mikor és hogyan vagyunk a 
kiengesztelésre kötelezve és kinek kell első
nek kezét nyujtania a békülésre l 

Igen, a sz eretet parancsolata ki van adva, 
de csak külső tétel marad ; a szíveket nem 
melegíti fel. A parancsolat mögött ott áll 
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a bűn, az itélet és büntetés borzasztó fenye
getésével, de épen ez a fenyegetés csábít 
okoskodó számításra : Mennyit engedhetek 
meg magamnak, hogy épen még kikerüljem 
a halálos bűnt és büntetését? Ha pedig az 
ember egyszer elkezd számítani, bujkální 
és meglapulni, akkor hamar megtanulja a 
mesterséget, hogy a törvény hálószemei 
között kibujjék. Mikor a törvénynek nincs 
szószólója magában a szívben, akkor már 
veszve van. Az «Én» minden törvényt úgy 
tud értelmezni, hogy az épen engem, épen 
most és ezen körülmények között ne köte
lezzem. Sőt épen mivel a mi pedagó
giánkban, lelkipásztorságunkban és lelki 
vezetésünkben a keresztény ethos puszta 
törvényné vált, azért marad hatástalan. 
Mert ethost egyáltalában nem lehet meg
parancsolni, az ethosnak magából a sziv
ből kell fakadnia. Jézus és az ő hegyi 
beszédének érzülete pedig, az ő alázatos és 
szelíd szívének érzülete ilyen ethos, benső, 
lelki magatartás, sajátlagos, vérré és hússá 
vált akarás, jellem és szellemi forma. Ezt 
nem lehet megparancsolni, mint akármilyen 
törvényes cselekedetet, ehhez a léleknek fel 
kell ébrednie, mint egy mindent átható, az 
öntudatlanig lenyúló életérzéshez. 

Tehát semmitsem tehetünk ezen ethos 
felkeltésére a lelkekben, a lelkek belenö-
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vesztésére ebbe a belső formába? Dehogy
nem, plébános uram l Épen Ön, mint pap, 
mint finom érzésű, meleg, jóságos ember, 
aminőnek én Önt ismerem, nagyon sokat 
tehet. Bizonyára fel kell tennünk a lelkek
ben egy bizonyos hajlamot s ez meg is van 
mindenkiben, különben nem lehetne hi
vatva mindenki Jézus követésére. Ez a haj
lam nagyon különböző lehet erőben és 
tisztaságban. Egyiknél már a gyermekkor 
óta olyan, mint a színarany, a legtöbbnél 
keverve van számtalan gátlással, gyenge
séggel, előítélettel és zabolátlan vággyal. 
Egyiknél,erősen buzog, mint egy charisma, 
a másiknál mintha el volna ásva, önző vagy 
beteges indulatok törmelékébe. De meg
van, és gyakran legerősebben a szenvedé
lyes, mértéktelen, támasztalan és elkínzott 
emberek lelkében. 

De hogyan lehet ezt a hajlamot felébresz
teni, képezni és kifejleszteni? úgy, hogy az 
ember tapasztalatilag átélje ezt az ethost, 
hogy fénye és melegsége megillesse őt. Nem 
elég, hogy az etilost másoknál lássa, meg
figyelje; kell, hogy jótékony sugarait ön
magán tapasztalj a. Csak az az ember gyulad 
fel bensőleg, akire Istenről vagy emberről 
szikra ugrott át. Csak az tanul meg szeretni, 
aki a szeretetet megismerte. Talán hatal
mas vizek vannak lelkében felduzzasztva, 
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de nyugodtan maradnak, alusznak és el
szikkadnak, hanemvezettetikát rajtuk egy 
külső áram, ha valahonnan nem zúdul a 
lélekbe a szeretet egy vízesése, mely magá
val ragadja vizeit, hogy áldásos áradatban 
ömöljenek kifelé. 

Kedves plébános Úr ! Ilyen vízesés-e Ön, 
mely községének lelkeibe ömlik? Ilyen 
szikravívő-e, akiből sziporkázik minden
kire, aki közelébe jön? Akkor ezerszer áldva 
legyen bevonulása községébe ! Akkor szó
noklatai, biztatásai, beteglátogatásai, sétái, 
kézszorítása és mosolygása, tréfás és intő 
szava, köszöntése és hallgatása, mindezek 
csodákat fognak tenni. S én azt hiszem, Ön 
ilyen áradó víz, ilyen repülő szikra. Ezt 
véltem én felismerni abban a visszfényben, 
melyet jövetele eddigi lelki gyermekeinek 
arcán keltett ; lelkeik örömteljes suhogását 
véltem kihallani abból a meleg hangból, 
mellyel az Ön köszöntését viszonozni szok
ták. Ön jótékony és segíteni kész, áldozat
kész és buzgó ; éjjel-nappal nyitva volt 
minden hívásnak, minden bajnak, minden 
kívánságnak. Ez maga persze még nem elég, 
de már valami és minden, mikor verőfényes, 
jóakaratú és együttérző szívből jön s mikor 
nem zavarják meg visszataszító fogyatko
zások. Önnek pedig nincsenek ilyen ke
ménységei, balgaságai és ellenszenves vo-
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násai, aminők gyakran elrútítanak jó em
bereket is és másokat elriasztanak. Soha
sem láttam Önt zsémbelve és pörölve, Ön 
nem szeszélyes és akaratos, nem hencegő 
és elítélő, nem fennhéjázó és nagyzó, nem 
hirtelen és tapintatlan ; sem nem fecsegő, 
sem sötéten hallgatag. Tapasztalt az élet 
bajaiban és viseli a papi lélek ezer~zeres 
szenvedését, de nem is panaszkodó vén
asszony, nem kedvetlen és elégedetlen. Hát 
a meleg, verőfényes lélek? Ezt is sokszor 
megéreztem Önben. Mikor pedig jönni lá
tott valakit, idegent, alkalmatlant, idő
rablót, ellenszenvest, akkor sem volt Ön 
elutasító, jéghideg ; nem csupán a hivatali 
kötelesség imperativusa működött Önnél, 
hanem sokkal is több : szíves és résztvevő 
volt. Mintha szánalmat érezne azon ember
rel, aki már egyszer ilyen; .szánalmat, hogy 
kénytelen Önt zavarni és zaklatni. Igen, 
valami meleg, békés és megnyugtató árad 
Önből, ha pedig egyszer megtalálta a hely
benlakó, megszokott, közönségesen ismert 
és meghitt plébános nyugodt, mély hangját, 
akkor a beteg kedélyek az Ön lényére és 
szavára derültebbek és elégedettebbek, 
a kicsinyek és kajánok tágasabbak és jósá
gosabbak, az izgatottak nyugodtabbak 
lesznek, az elkeseredettek és megrögzöttek 
meglágyulnak, megolvadnak, habár csak 
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lassan-lassan. Hivőinek lelkei a keresztény 
ethost önmagukon fogják érezni és így talán 
első ízben annak tudatára jönni, aminő 
Krisztus szeretének szélessége és hosszú
sága, magassága és mélysége». 

Aki pedig ezt az ethost így belülről 
tapasztalta, az magától is mindinkább 
utána formálódik, az nem fogja többé 
rászánni magát, hogy kemény, kiméletlen, 
gyűlölködő és kegyetlen legyen. S épen ez 
teszi azt, hogy keresztény ethosszal, a ke
reszténység szellemével van eltelve : hogy 
többé nem viszi rá a lélek Krisztus érzüle
teinek megtagadására, a jóság, igazság, 
tisztaság megsértésére. Igen, ha majd egy
szer az Ön híveit nem viszi már rá a lelkük, 
hogy mások legyenek, mint az ő szentéletű 
plébánosuk.- Nem akarom Önt elszomorí
tani, kedves plébános uram, van ilyen papi 
ideál s Ön napról-napra és évről-évre köze
lebb fog hozzá jutni. 

HUSZONNYOLCADIK LEVÉL. 

A katholikus egyház. 

Kedves Doktor úr ! Levele egy régi fáj
dalmat keltett fel újra bennem, - persze, 
ez elég gyakran megtörténik velem. De ez-
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úttal Ön volt az oka, lendületes és mégis 
szeretetreméltó írásával, sok nyomasztó 
igazságával, melyek azonban egyszersmind 
az Ön nagy tévedései is. Láthatja már, 
hogy nem haragszom Önre, mert hisz csak 
megosztotta velem fájdalmát, vagyis job
ban mondva, mi rnind a ketten a fájdalom
ban társulva, meghajolva, hordozzuk 
ugyanazt az óriási sorsot, mely annyi mai 
katholikust terhel : s ez a mi egyházunk t 
Ez az egyház ami ideálunk, mely felé törek
szünk minden idegünkkel és erőnkkel s 
egyúttal egy mindennapos valóság, rnely
től szenvedünk. Ez a mi halhatatlan remé
nyünk s egyszersmind állandó csalódásunk, 
büszkeségünk s egyszersmind szornorúsá
gunk. Némely boldog órában csodás vizió
kat látunk, melyekben ez az egyház Jézus 
Krisztus életének rnűveként, sőt az ő teste 
és láthatósága gyanánt jelenik meg nekünk, 
mint továbbélő és működő Megváltó, mint 
közösség és a lelkek otthona, mínt az igaz
ság, jóság és szépség őre és mint az élő ke
gyelmek kimeríthetetlen forrása. De itt 
vannak azután néptörnegei is, melyek ép
oly kapzsiak, kicsinyesek, szeretetlenek, 
külsőségesek és felületesek, mint rninden 
néptömeg, minden időben. Azután itt van
nak papjai, kik visszataszítanak értelrnet
lenségükkel, elmaradottságukkal és botrán-
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koztatásaikkal. Továbbá itt vannak theo
lógusai, kik (ídézem az Ön szavait), nem 
cgy«nevetséges kérdést vetnek fel kathedrái
kon és vastag könyveikben", vagy épen 
«nevetséges feleletet adnak komoly kér
désekre». Azután itt van a számtalan tétel, 
dekrétum, cenzura, fenyegetés, elítélés, 
melyek úgy összekötöznek, hogy sokszor 
úgy érezzük, mintha elvennék a levegőt a 
szellemi lélegzéstől, mintha el volna tiltva 
minden saját gondolatunk. Pontosan úgy 
van, ahogyan Ön leírta; minden, épenség
gel minden, amit Ön ingerülten és zsém
belve előhoz, valamikép igazolva van, 
sajnos I A valóság legalább is így láttatja. 

De másféle látás is lehetséges, inkább 
synthetikus nézés, amely az összefüggéseket 
felfogja; felülről való nézés, melyben van 
valami az isteni látóhatárok tágasságából ; 
belülről való nézés, mely nem tapad külső
ségekhez, hanem a láthatatlan dolgokkal 
kezdi és azokból igyekszik a láthatót is fel
fogni. Mi tehát az egyház~ Először is a hit 
dolga ! Bizonyára van tapasztalati tudá
sunk is az egyházról, tapasztalatok és meg
figyelések összege, de ez nem hatol be lénye
géig; egyoldalú és felületes marad. Hinni 
kell az egyházban, az ő egyetlenségében, 
isteni erőiben és ígéreteiben. A hit azonban 
merész ugrás minden tapasztalaton át, fel-

Lippert: Istenkercsó lell<ek. 17 
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fogása oly dolgoknak, melyek nem lát
hatók, nem érezhetők, át nem élhetők ; 
a hívő a szemlátomáson felül emelkedik. 
Miként a hitet nem hozhatja létre a tapasz
talat és a tudás, úgy nem is kell, hogy ezek 
elpusztítsák. Bárminők legyenek is a ta
pasztalatok, melyeket az egyháznál teszünk, 
mégis kell benne hinnünk, mivel Krisztus
ban kell hinnünk ; Óbenne pedig hinnünk 
kell, mivel Istenben kell hinnünk, a jóban, 
az örökkévalóságban és a világ jelentőségé
ben. Nincs is számunkra más választás, 
mint vagy abszolut képtelenség, teljes le
mondás emberségünkről, minden szellemi
ről, tisztáról és örökkévalóról, vagy pedig 
- a hit. És minden hit, ha következetesen 
végiggondoljuk és végigéljük (amihez 
persze sok embernek nincs meg az ereje és 
az akarata), a szigorú katholicizmushoz ve
zet, legyen ez akár szent Agoston vagy 
Dante, akár Don Bosco vagy Newman bí
bornok, a sziciliaiak vagy a német Ruhr
városok katholicizmusa. Lényegében min
dig ugyanaz : hit. 

S ez a hit az egyházban az igazság és ke
gyelem nagy tárházát látja. Jézus ebben 
fektette le kinyilatkoztatásait a hármas
egy Istenről, az Atya szeretetéről, a Fiú 
élet-áldozatáról és a hű Parakletosról, ki
nyilatkoztatásait jóról és rosszról, menny-
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ről és pokolról, világról és lélekről. Nemde 
kimondhatatlanul tágas világ ez, tágasabb, 
semhogy emberi theológia valaha teljesen 
leírhatná, s kivált sokkal tágasabb, sem
hogy egy szűkkeblű theológia valaha elzár
hatná. Továbbá Krisztus az egyházban 
építette fel szentségeit, mint hét folyó 
kutat ; 6 áldoz és imádkozik oltárain, 6 
működik templomaiban, 6 hívja meg és 
alakítj a szentj eit. 

Mindez így van és így is fog maradni és 
nem változtathat rajta a legkevesebbet 
sem a műveletlen pap, a bizalmatlan, szűk
keblű, kötekedő theológus, sem az isten
tiszteleti ünneplések elégtelensége, sem ba
bona, sem primitív lelkek és néprétegek 
külsősége. Minek heveskedünk árnyékok 
miatt? Nincs-e mellettük elég helyünk, 
hogy a napon járjunk? Vaj j on az Eucharis
tia csodája rövidséget szenved-e egy pap
nak rossz térdhajtása vagy rossz élete miatt? 
Hát a magábatérés, a lelkiismeretes meg
tisztulás és a húsvéti béke, a bűnbánat 
szentsége? Elveheti-e tőlem ennek lényeges 
gyümölcsét az, hogy a gyóntató együgyű 
vagy bosszantó kérdést tesz, vagy telj
hatalmának határait átlépi, vagy nagyon 
is röviden és közönyösen végez velem? 
Igen, doktor Úr, hát nem követheti-e 
Krisztust szíve szerint? És ki hozta Önnek 

17* 
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Krisztust oly közel, mint ez az egyház, nem 
tudományos exegesissel, vallástörténelem
me!, hanem elevenen, személyesen, szív 
szerint? S nem imádkozhatik-e, keresheti-e 
Istent, szolgálhatja-e Isten akaratát, amed
dig napjai és erői terjednek? De ki helyezte 
Önnek Istent oly energiával, oly elveszít
hetetlenül a lelke közepébe, mint ez az egy
ház, mely életének minden falára, fiatal
ságára, munkájára, sőt még hibázására és 
tévedéseire is lsten nevét írta fel? Hát nem 
gyakorolhat-e jogosságot és szeretetet, nem 
emészthetik-e a gondok szívének hősi indu
latai, gyámoltjai vagy legalább hozzátarto
zói iránt? És ki örül ennek úgy, mint ez az 
egyház, mely előszeretettel avatja szentté 
a felebaráti szeretet mártírjait? 

Persze, vannak akadályok is, ellenkezé
sek, árnyak, melyek érzésünket szorongat
ják. De ez nem is lehet másként I Az egyház 
Isten kinyilatkoztatása, de emberi alakban, 
ő a továbbélő Krisztus, de szolga alakjá
ban. Azonban így áll a dolog : minél köze
lebb jövünk Istenhez, annál láthatóbbá és 
érezhetőbbé válik az át nem hidalható tá
volság, mely Ót minden teremtménytől 
elválaszt j a. Az ember a legtökéletesebb kép
mása Istennek, melyet ismerünk, de épen 
őrajta és annál fájdalmasabban jut tuda
tunkra, hogy ő nem Isten maga. Isten oly 
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tökéletes, hogy hozzámérve néha minden 
teremtmény karríkaturának látszik. Isten 
szolgája! Ember számára nincs ennél na
gyobb név, de Isten szereti címeit végsőkig 
kimeríteni : a szolgában, aki az 6 Fia volt, 
a szolgálás egész rettenetességét, homályát 
és alacsonyságát kimerítette. És Istennek 
abban a szegény szolgálójában, akiben 
Jézus tovább él, betelj esül az egész függő
ség, jelentéktelenség és fáradalom, amit a 
szolgáló fogalma magába zár. 
Egyszerűbben mondva: Krisztus egyháza 

emberekből áll, és minden ember gyengeér
telmű és akaratú, korlátolt, kicsiny és ki
csinyes, szűk és önző, telve előítéletekkel és 
ellenmondásokkal ; és ellentétes gondola
taik és érdekeik annál reménytelenebbül 
összekuszálódnak, minél többet beszélnek, 
vitatkoznak róluk, húzzák-vonják őket. 
A katholikus egyház emberei sem tehetnek 
ez alól kivételt. Hozzá még tömegek egy
háza is, ennek kell is lennie; tömegeket pc
dig évszázadok alatt is alig lehet egy lépés
sei előre vinni. Annál nagyobbnak, geniali
sabbnak, istenibbnek látszik a kockázat, 
hogy az igazság és kegyelem kincsei ilyen 
törékeny edényekbe tétettek le. De Isten 
alkotásai általában kockázatok, leszállása a 
Legmagasabbnak megfoghatatlan mélysé
gekbe, rettentő harca a Létnek a Semmivel, 
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aggasztó kilépése az Egynek a sokba és a 
meghasonlásba. Hát még a kegyelem orszá
ga! Ez a nem-isteninek felvétele az isteni 
életbe, a Logos megtestesülése s a szolga és 
a bűnös gyermekké válása. Minő kockázati 

Ha ekként az isteni művésznek rettentő 
játékát nézzük, még örülnünk kell, hogy 
oly jól sikerül. Ne jajveszékeljünk és iszo
nyadjunk mindig a semmi, a sötétség és 
a bűn ellenállásán ! És az egyház szemlé
lésénél is örülnünk kell, hogy még ilyen. 
Ki merészelte volna ezt gondolni, mikor 
Jézus igy szólt Péterhez : Te vagy a szikla 
és erre fogom építeni egyházamat ; és amit 
te meg fogsz kötni vagy fel fogsz oldani a 
földön, az a mennyben is meg lesz kötve 
és fellesz oldva. Ki hitte volna, hogy ilyen 
emberfölötti hatalom emberi kézbe téve, 
nem fog hallatlan zsarnokságra és anar
chiára vezetni? És mégis oly jól ment a 
dolog, hogy a pápaságra egészben véve 
büszkék lehetünk. És mikor Jézus hegyi 
beszédét mondotta, ki hitte volna akkor, 
hogy valóban lesznek emberek, akik asze
rint élnek? Pedig mégis voltak oly sokan, 
hogy meg sem számlálhatjuk őket ; az erő
szak, kegyetlenség, szemérmetlenség, ki
zsákmányolás, hazugság és képmutatás 
világa közepeti annyi önzetlen, alázatos, 
őszinte, szerető ember volt, többnyire a 
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Megváltó tanítványai látható körében ; de 
messze azon túl is; mert ki tudja azokat 
a magvakat megszámlálni, amelyek egy
háza körében láthatatlanul lehullanak, be
fogadásra kész lelkekbe, kereső pogány 
szívekbe s ott gyümölcsöt teremnek? Igen, 
a búzát még sohasem nyomta el egészen a 
gaz ; és az évezredek éjsötét tengeréből 
a nagy emberhalász 153 nagy halat fog ki! 
Ily sokat l Ki hitte volna? 

Tehát örülnünk kellene, hogy Isten nagy 
kockázata mégis sikerülni látszik, még a 
mi szegény, rövidlátó szemünk láttára is. 
Hisz akkor is kellene hinnünk győzelmé
ben, ha a mi tapasztalatunk szerint min
den ellenkezőleg menne. Most pedig azt 
látjuk, hogy az Isten országa nem egy sej
telmcs sugárban megvirrad. Miért nem örül 
ennek, kedves Doktor Uram? 

Most pedig mindazon éles, dacos fegy
vereket, melyeket Ön berserki dühvel for
gatott, ki kell vennem a kezéből és Ön ellen 
fordítanom : az Ön elkeseredése, ingerült
sége, hirtelenkedő elítélése, leszólása és 
megvetése, mindez nem tartozik-e szintén 
ama sötét emberiességek közé, melyek 
Jézus Krisztus egyházán vannak és az ő 
szent testét elrútítják? Nem türelmetlen, 
üldöző Ön maga is, mikor így elítéli keresz
tény embertársait, az együgyű népet, a 
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•vallási ponyvairodalmah (sajnos, ilyen is 
van l) a római kongregációkat és a Mon
signoreket? Nem egyoldalú, naiv vagy 
dogmatikusan szűkkeblű-e, mikor azt a 
módot, ahogyan Ön látja az egyházat, a 
Jeghelyesebbnek vagy az egyedül heíyes
nek tartja? És mindenekelőtt, nem teremt-e 
Ön is hideg árnyékot maga körül, a szere
tetlenség árnyékát, mikor másokat az ő 
valóságos vagy vélt szcretetlenségük miatt 
gyűlöl és gyanusít? Némelyik ama «naiv és 
mellette üldöző theologusok» közül, akik 
miatt annyira izgul, valóságban jólelkű 

gyermek és még jobb a szándéka, mint 
nekünk kettőnknek, felvilágosult keresz
tényeknek együttvéve. Ha pedig mások 
előtt kiönti a szívét, ügyeljen rá, kivel be
szél, nem ragályoz-e másokat is elégedet
lenséggel, keménységgel és kedvetlenség
gel! ön olyan volna akkor, mint a terjedő 
köd, mely egyik napos eget a másik után 
von bele homályába és hidegébc. Majdnem 
engem is megszomorított, de most védekez
tem Ön ellen és megpróbáltam a ködöt Ön
ről is elriasztani. Legyen hívő, bízó, szelíd 
és türelmes, Ön a maga részéről és a maga 
helyén, s akkt>r megtette a javát és talán 
az egyedülit, amit egyáltalában tenni lehet: 
legalább egy helyen reformálta, felépítette 
és feldiszítette a katholikus egyházat. 
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HUSZONKILENCEDIK LEVtL 

Felebaráti szeretet. 

Kedves barátom és harcosom! Nagy él
vezettel olvastam mindennapi apró hábo
rúskodásod leírását, melyet «az emberek 
ostobasága és gonoszsága ellenn viselsz. 
lVIost már igen élénk képzetem van arról, 
hogy egy technikai igazgató a legzaklatot
tabb emberek közé tartozik, holott azelőtt 
erről a pályáról nagyon lelkesült ideám 
volt ; olyan ernbernek tartottalak, aki kor
Játlan uralkodóként parancsol tiszta, csil
logó, gyorsan szaladó gépeknek, melyek 
mathematikai pontossággal engedelmes
kednek ujj a egy nyomásának ; s ez az em
ber gépei és készülékei útján a természet 
fölött is uralkodik, zabolázza és leigázza, 
és ezen egész győzelme csupán számításra, 
tiszta gondolkodásra, abszolut logikára van 
alapítva ! Ilyen képzelődéseim közé jött 
azután a Te panaszos kiáltásod a kiszámít
hatatlan szeszélyek és önkényes gyötrések 
ellen, azon emberek gondatlansága, köve
telődzése, hiúsága és lustasága ellen, akik 
veled, alattad és fölötted dolgoznak, akik 
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sem a mathematikát, sem a logikát nem kö
vetik, akik «sokkal piszkosabbak, utálato
sabbak és undorítóbbak", mint akármilyen 
elhanyagolt, ragadós gép valaha lehet. És 
most még én is hozzájárulok és szeretetet 
prédikálok, önzetlen, türelmes és segítő 
szeretetet l •Akkor szép állapotok lennének 
az iskolában és a gépházban l" 

Tehát hivatásod, a rend és jogosság miatt 
haragszol szeretetről szóló prédikációmra l 
De férfiasságod, megbántott férfiúi méltó
ságod és erőd miatt is, úgy-e? mintha én 
nem is kívánnék tőled egyebet elpuhult 
tűrésnél, nőies és asszonyos engedékeny
ségnél, szelíd gyengeségnéL De ezzel épen 
azt a gyengédet árultad el, melyet keres
tem ; hogy ilyesmit valóban feltéssz vagy 
inkább tetteted magadat, mintha én fér
fiasságodat támadnám meg, ezt annak a 
jeléül veszem, hogy ezen pajzs mögé rej
tőzik az igazi ellenfél, aki bennes van : a 
merev önfejűség, a kicsinyes pedantéria, az 
önző kényelem, a kevély érzékenység. Ez 
lappang benned, úgy mint bennem és min
den emberben. Asszonyoknál ez haragos, 
dacos könnyekben vagy pörlekedő szidás
ban nyilvánul, a férfinál heves könyöktaszí
tásokban, melyeket jobbra-balra osztogat. 
De a férfias erőhöz, a bátornak becsület
érzéséhez vagy épen a rend és igazságosság 
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égő szeretetéhez ennek semmi köze sincs. 
Azonban ezt csak akkor fogod nekem el
hinni, ha tapasztalásból megtanultad, hogy 
Te is, a férfiú, a gépek parancsolója, az 
érc-szükségszerűséggel működő üzemnek 
kérlelhetetlen szolgája,- Te is gyakorol
hatod a szeretetet, Krisztus és a hegyi be
széd szeretetét. 

Egyszerre, egy csapásra megteheted, 
mihelyt az emberekkel, kollégákkal, elől
járókkal, alárendeltekkel való érintkezés
ben személyedet kikapcsolod, saját szíved 
fájdalmas bántódására, saját érzékeny
ségedre való tekintetet félreteszed. A sze
retet megköveteli, hogy az embereket 
nyugodt tárgyilagossággal, pártatlanul és 
minden oldalról mérlegelve értsük meg ; 
de ebben a megértésben akadályoz saját 
szívünk perpatvara, melynek ezek az em
berek fájdalmat okoztak; megsértettek, 
mellőztek, megvetettek minket. S ezen 
kedvetlen érzésből kiindulva mondunk íté
letet gondatlanságukról, kíméletlenségük
ről, sőt gonoszságukróL Kimondjuk ezt az 
ítéletet, mielőtt legbenső motivumaikat 
vagy épen cselekvésük keletkezésének tör
ténetét és azt a számtalan tényezőt ismer
nők, melyek eljárásukra félig vagy egészen 
öntudatlanul befolytak. Személyes sértő
döttségünk miatt nem veszünk fáradságot, 
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vagy nem vagyunk képesek egy idegen lélek 
gondolat- és érzelemvilágába beletapoga
tózni. Ha ezt a beleérzést gyakorolnók, 
nemcsak egyszer, hanem rendszerint és 
mindenkinél, akivel dolgunk van, akkor 
meglepetve tapasztalnók, hogy az emberek 
többnyire másként értik, mint ahogyan ad
ják magukat, hogy mindnyájan, anélkül, 
hogy tudnák, álarcot viselnek, hogy saját
képeni vágyaikat gyakran egészen ellen
tétes nyilatkozataik mögé rejtik el, hogy 
elhatározásaik-a kivitelhez vezető hosszú 
úton- hirtelen előjelet változtatnak, mert 
utólérik és legyűrik őket ellenkező irányú 
indulatok, amelyek mintegy önindukció 
által keletkeznek és az akarást és tettet 
kísérik és elfödik. Innen van, hogy sokszor 
a legjobb akaratú emberek sem értik meg 
önmagukat : a rosszat, amit nem akarok, 
azt teszem ; innen van, hogy a Doszto
jevszkitől teremtett emberek, -ezek mínd 
tipikus képviselői a valódi emberiségnek, -
érthetetlen módon épen azokat a szavakat 
mondják, melyeket tulajdonképen maguk 
is utálnak s azt a tettet követik el, mely elől 
mcnckülnek. Innen van az, hogy a lágy
szívű ember gyakran hencegő szavak mögé 
bujik, hogy a szeretetre áhítozó dacosan 
ellöki a kezet, mely jót akarna vele tenni, 
hogy a megfélénkített, csüggedt ember 
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katnyelesen előre tolakszik és beszéltetui 
akarna magáról. 

Mondd csak, Barátom, nem álcáztad-e 
magadat hasonló módon Te is, ezer esetben, 
nem tévesztetted és torzítottad-e el gyá
moltalanul legjobb szándékaidat, mihelyt 
ezek kivitelre kerültek volna? Ami pedig 
megtörténhetett veled, azt munkatársaid 
sem kerülhetik el, kivált azok, kik nem 
voltak vagy lettek oly tisztultak, oly gyö
keresen okosak és önmagukban biztosak, 
mint Te. Látod-e tehát, melyik a szerelet
nek első lehetősége, amely kötelességed ; 
arra kell törekedned, hogy embereidet fel
fogd és jobban megértsd, mint ők megértik 
önmagukat. Épen a rosszindulatúaknak, 
kik téged bántanak, kell legérdekesebb 
tanulmányod tárgyává lenniök, miként 
az orvosnál is a betegek keltik fel a kutatás 
legerősebb vágyát. 

Másokat elviselni : ez a szeretet második 
lehetősége. Ez az elviselés pedig nem csu
pán negatív tűrés, hanem pozitív érvényre 
juttatás, amennyiben tégeds a Te személyes 
érzéseidet illeti. Hogy ez a kiabáló, az a 
lomha, ez a zsémbes, amaz a kapaszkodó 
bosszant, sért, kellemetlenül érint téged, ez 
magában még nem ok, hogy ellensége légy. 
Hisz a jeges északi szélnek, a szúró nap
nak, a gyujtó villámnak sem léssz halálos 
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ellenségévé, úgy hogy ki akarnád őket pusz
títaní a világból, ámbár fájnak neked. Ne 
vedd a fájdalmat okozó embereket sem,
pedig mindenkinek van valami fáj dalrnat 
okozó tulajdonsága,- egyébnek, mint ter
mészeti tüneménynek, melyet eltűrünk. 
De persze, a fájdalmas természeti tüne
mények elől igyekszel a lehetőségig mene
külni, azokat lefegyverezni l Nos, ezt meg
kísértheted azokkal az emberekkel is, ha
bár könnyebb lehet a villámot lefegyve
rezni, mint egy gonosz embert. Igazán, 
beletartozik a természet fölötti uralmunkba 
az emberi erők olyan irányú megfékezése is, 
hogy ne hathassanak pnsztítólag. Ezt pedig 
határozottsággal és energiával kell meg
tenni ; az ember oly faj, melyet meg kell 
fékezni, tehát vasjogarral kell fölötte ural
kodni és meglehet, hogy skorpiókkal kell 
megkorbácsolni. Félelmet és gyengeséget 
épen az emberben lévő bestiával szem
ben sohasem szabad mutatni. 

De hát azok szükséges dolgok, nem ön
kényességek ; értékek és nem lappáliák, 
amiket, ha szükséges, korbáccsal is kell 
biztosítani az ember elől; az igazság és jo
gosság követelményei, nem pedig szeszélyes 
képzelödések és személyes bogarak, amik
ért esetleg vasököllel is közbe kell lépni. 
Talán a kényúr mégis a legjobb uralkodó, 
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akit az emberek fölé állithatni, -- amilyenek 
ezek nagy tömegükben ; de neki magának 
Isten szolgájának kellene lennie, magasabb 
értékek alázatos ápolójának, olyan ember
nek, aki nem törődik önmagával, aki a 
saját java és bajamiatt szót sem emel, aki 
nem kiabál az utcán, aki nem tépi le a 
kettétört nádszálat és a pislogó mécset nem 
oltja el személyes haragból. Bizonyára rej
tőzik az emberben állat, de angyal is s 
ennek szól a tiszteletteljes meghajlás, még 
a fejedelem előtt is, kinek vállain az uralom 
nyugszik. S ez sohasem üt ott, ahol csak a 
saját érzékenysége kiált bosszúért, hanem 
csak ott, ahol ő okos, hideg, önmagán ural
kodó szolgája a szent szükségszerűségnek. 

Legyen tehát ez a Te feladatod is : saját 
személyes sértödésed kedvéért még csak 
egy ujjadat se emeld fel fenyegetőleg ern
bertársadra ; ne tartsd méltónak erre a 
fáradságra, mert valóban ezzé! már át
léped jogos határaidat! Akkor azután meg 
fogják neked bocsátani, sőt csodálni fog
nak, ha hősként rohansz a csatatérre, vala
hányszor valódi hazákért kell harcolnod. 
Még akiket megütöttél is, kezedet fogják 
csókolni, ha egy oly parancsolat kedvéért 
ütöd őket, mely nagyobb tenálad, mely 
neked is szenvedést okoz. Láthatod, hogy 
férfiasságodnak, bátorságodnak, akarat-
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erődnek és határozottságodnak egy haja
száJát sem görbítern meg ; sőt virágozzanak 
fel ezek pompásan, de ne mint a Te szegé
nyes Énednek fegyverei, hanem mint 
Isten eszközei, ki a törvényességet és szent
séget mgározza. 

Most majd kissé szívesebben és bizalma
sabban fogsz reám hallgatni, mikor áttérek 
a sz eretet legfontosabb szolgálatára, melyet 
meg kell tenned : másokon segíteni. Igenis, 
teneked, a gépek szolgájának, neked az élő 
embereknek kell szeretetteljes segítőjévé 

lenned. Ne ijedj meg! Elsősorban nincs itt 
szó segélyezésekről, melyek személyedtől 

elkülönülve, zsákmányként jutnak embcr
társaidnak. Az ilyen «jó tettek», melyekben 
nem részes a szíved, szerető akar ásod, egész 
személyiséged, tapasztalat szerint mindig 
csak újabb igényeket, önző várakozásokat, 
sőt szemtelen követeléseket támasztanak. 
Legrosszabb hatása van a szociális és chari
tativ engedményeknek, melyeket a birtokos 
osztálytól akarata ellenére kényszerít ki a 
szükség vagy a tömegnek szervczett köve
telése. Az ilyen segítségben, még ha millió
kat érő is, nincs szerctet, ezért nem is tud 
szeretetet kelteni, nem j a vit és ezért még 
kapzsibbá tesz. Csak az a valódi jótéte
mény, mely azt, aki kapja, szeretetben is 
gazdagabbá teszi. 



Tehát segítséged kezdete sokkal mélyeb
ben és előbbre nyugszik, mint minden 
egyes cselekedet, amit tehetsz ; abban az 
alapbeállításban rejlik, melyet munkásaid
dal, alkalmazottjaiddal, kollégáiddal és 
elöljáróiddal szemben el kell foglalnod ; 
abban a komoly és őszinte akaratban, hogy 
jó dolguk legyen, hogy előremehessenek, 
hogy sikert érjenek el, hogy életörömben, 
szivbeli békességben, Isten békéjében ré
szesüljenek, hogy ne lehessen okuk pa
naszra, könyekre, szitkokra, elkeseredésre 
és kétségbeesésre. 

Önmagadért megvan ez az akaratod, 
é poly bizonyosan, mint hogy nekem is meg
van magamért ; tehát figyeld meg egyszer 
pontosan, tagiaid elemeit, próbáld ki állan
dóságát és komolyságát, becsüld fel okos
ságát és serénységét s akkor meg fogod 
tudni, miképen állj szembe másoknak javá
val, szerencséjével és haladásával, mások 
gyengéivel, csalódásaival és nélkülözéséveL 
Ezt az akaratot talán, sőt bizonyosan nem 
fogod mindenütt és oly tökéletesen meg
valósíthatni, akadályokra és lehetetlen
ségekre fogsz bukkanni ; hisz önmagadnak 
sem tehetsz annyi jót, amennyit szeretnél, 
pedig önmagadnak legsegítöbb barátj a vagy. 
Sőt kénytelen léssz sok embernek kérését 
megtagadni, vágyaikat leküzdeni, köve-

Lippert: Istenkereső lelkek, !8 
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teléseiket elutasítani; ugyanígy kell saját 
lelkeddel szemben is eljárnod. De ha ép
oly önzetlenül és őszintén előmozdítod 
mások örömét, sajnálod bajaikat, kívá
nod haladásukat és együttérzesz csa
lódásaikban, akkor mindezek az emberek 
tudni fogják, hogy szereted őket, s meg 
fogják érteni, hogy mindent nem tehetsz 
meg, el fogják tűrni, hogy korlátokat 
kell nekik szabnod, olyan korlátokat, 
melyeket nem a Te önkényed, hanem a 
körülmények változhatatlan hatalma ír elő 
neked és nekik. Már a Te odafigyelésedből, 
hallgatásodból, szemedből és hangodból ki 
fogják érezni, hogy jóakaró emberük vagy, 
kinek lelke «igent" mond nekik, hogy biz
tonságuk, értékük, sőt révpartjuk van egy 
idegen lélekben ; ez pedig olyan csoda és 
olyan kincs, amely minden külső elégtelen
séggel felér. Míndezen emberek Te körülöt
ted képesek lesznek hinni a Te kedvedért, 
hinni egy embernek őszinteségében és jósá
gában s ezért legalább is veled szemben fel 
fognak hagyhatni támadó és védekező állá
sukkal ; béke lesz vagy a béke egy sejtelme, 
mert béke annyi, mint bízni és megbízni. 

Ime, férfiatlant, nőiest és asszonyosat 
nem követelek tőled, sőt inkább a határ
talanig fokozódó akaraterőt, önakaratod
nak kiterjesztését másokra : szeresd fele-
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barátodat, mint tenmagadat l ez valóban 
érett, erős és tehetséges embernek való pa
rancsolat l Igenis, tehetségesnek, mert a 
szerető embernek mások lelkében élni, ol
vasni és alkotni kell tudnia. Előre kell ha
tolnia minden relatívon keresztül az abszo
luthoz ; mert minden egyes ember boldog
sága relatív ; az, amit én becsülök, egy má
siknak talán semmitsem ér, amit én meg
vetek, az másnak értékes lehet. A szeretet
teljes ember azonban akkor is igenli mások 
boldogságát, ha neki nem szerez örömet. 
Sőt megtörténhetik, hogy az egészen érett 
ember minden saját kívánságát engedi el
halni, mert mindezek nem fontosak előtte, 
mert önmaga sem fontos magának. Ellen
ben másoknak kívánságai, várakozásai, re
ményei, mosolya és sírása, nélkülözése és 
ujjongása szentek előtte és sze nt kötelessé
gének tartj a másoknak szolgálni. Ime az 
egyetlen, az abszolut ; a sugárzó, alkotó, 
ajándékozó lény: lsten! 

Látod, kedves Barátom, van még valami 
a Te fáradt skepticizmusodon túl is, mely 
titkon és mélyen megUli lelkedet és oly 
komolyan hangolt téged. Olyan komolyan, 
aminő dolgozó gépeidnek mélyhangú zön
gése, melyre sokszor figyelsz elmélázó és 
elborul t lélekkel. V an valami, ami méltó a 
fáradságra : légy jó, Barátom l Mert Isten 

18* 
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is fáradságra méltónak találja, hogy jó 
legyen és jóságból másokat teremtsen. 

HARMINCADIK LEVÉL. 

Levél a harctérre. 

Barátom, nem egyszer jöttél el hozzám, 
kívülről, a frontról, a Te tulsó oldaladról az 
én innensömre ; és mindig tisztábban állott 
előttem lényed, mindig világosabbá és hatá
rozottabbá vált az maga is. Utolsó szabad
ságod alkalmával, mily csendesen ültél 
előttem, komolyan, de épen nem leverten, 
finom mosolygással valahol lelked hátteré
ben, mintha várakoznál és mégsem várnál 
semmi.t. Ekkor feltárult előttem végső meg
ismerése mindannak, ami benned van. S ezt 
akarom neked megírni ; amit Te nem mond
tál meg és nem is mondanál : megmondom 
neked, milyen vagy. Tudatossá szeretném 
tenni saját lényedet önmagad előtt ; s 
többre talán nincs is szükség, hogy le
vegyem rólad a titkos bánatot, melyet jól 
láttam, azt a bánatot, hogy Tc más vagy, 
mint mások, hogy még a frontharcosok 
között is az óriási többség nem a Te fájtáct
ból való. De hogy a mélyebb és finomabb 
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érzelmű emberek köz ül mennyi ott a hozzád 
hasonló? Azt hiszem, sokkal több az ilyen, 
mint gondolnád. Hogy pedig könnyebben 
megtalálhasd és köszönthesct őket, lelked 
testvéreit és bajtársait, saját képedet aka
rom eléd állítani. Meg fogom kísérteni lel
kedbe beleérezni magamat, testvérileg, 
melegen és szeretettel. És azt sejtem, hogy 
akkor én magam is nyugodtabb leszek, oly 
nyugodt, mint Te, hogy nagy csendesség 
jön rám, minő tebenned van, hogy sok kér
dés el fog hallgatni és gonosz rejtélyeim be 
fogják húzni fulánkjukat. Jöjj tehát, ked
vesem, légy tanítómestercm, nem szavaid
dal, mert oly keveset beszélsz, nem is ok
tató taglejtéssel, mert nem csinálsz nagy
igényű gesztusokat. Oktass lelkeddel, lé
nyeddel, valóságoddal, a csendes levegővel. 
mely lelkedben van, a mély, mozdulatlan 
vizekkel, melyek ott nyugosznak ! 

Minden kicsinált és mesterkélt, minden 
kiabáló dolog fáj neked. Minden, ami kot
nyelesen a felszínen evickél, ami az ujságo
kat izgalomba hozza. Igen, elhiszem nek
tek, a front on lévő embereknek, mit törőd
tök ti politikával és területszerzéssel, keres
kedelemmel és nyelvjavítással és ama szám
talan dologgal, ami minket itthon elfoglal 
és amire időnket pazaroljuk. A Te lelked el
oldódott a sok körül:\.lló dologtól, legfeljebb 
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futólag súrolhatják ezek. Még az olyan dol
gok is, melyek a háborút és titeket harcoso
kat illetnek legelsősorban, kölcsönök, áldo
zati napok és sebesültek adományai : eze
ket embereidnek megmagyaráztad és aján
lottad, de mindezek olyan maguktól értődő 
dolgok ! Téged azonban untat a sok na
gyon is hangos prédikáló. akik csak magá
tól értődőket mondanak. Te is szereted a 
világot s különösen hazádat, de minek oly 
sokat beszélni róla? Te úgyis lelkedben hor
dozod a hazát és a világot, nem szorultál 
prédikálóra, hogy neked adja. És szereted 
Istent és odaadó vagy iránta, de nincs szük
séged arra a sok szóra Istenről. Ki is ejt
hetné ki ezeket előtted úgy, hogy még 
mélyebben behatoljanak, mint ahogy lel
kedben rezeg az Isten gondolata? Hát a 
háború? Nekünk kísértés, megpróbáltatás. 
teher, amelyet elátkozunk, vagy talán rejt
vényfejtés és a kiváncsiság csiklandozása. 
Neked azonban a világ, a Te világod, mely
hez épen közöd van, a Te valóságod ; s Te 
azzal a tisztelettel bánsz vele, mellyel min
den ténynek tartozunk. Elismerjük és meg
hagyjuk, ameddig belső szükségszerűsége 
érvényesül. Azonban mind az a sok okos és 
tudós és hencegő kérdés a háború értelmé
ről és jogáról, a háborúnak minden szobai 
teóriája untat: a háború van! Álljunk tehát 
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valóságának talajára, anélkül, hogy előbb 
képmutató fontoskodással és látszatra a 
jogosságát vizsgálnők l Mindig szégyeltem 
magamat, valahányszor katnyelesen és 
gyerekesen azt kérdeztem tőled, mikor lesz 
egyszer vége a háborúnak, vagy mit szól
junk a belga vagy a lengyel problémához. 
Ekkor szemed csodálkozva meredt a messze
ségbe ; mintegy messze távolból jutott hoz
zád kérdésem és szemed azt mondta : •Igen, 
ez egészen más valami ; ez nem az igazi, ez 
iránt olyan országban érdeklődnek, mely 
nekem elveszett ; nálunk odakünn nem 
volt erről sz ó». De hát miről van szó nálatok 
odakünn? Ti cselekesztek és nem beszéltek 
róla. Nincs bennetek az a mesterkélt, gesz
tikuláló akarás, amit a tankönyvek taní
tanak ; a ti akarástok már a cselekvést je
lenti, annyit tesz, mint megtenni a paran
csoltat, a szükségeset, a kikerülhetetlent. 
annyit tesz, mint elfogadni a valóságos 
szükségszerűséget, némán és kényeskedés 
nélkül elébe állni. vagy inkább jönni és el
mulni engedni. ahogyan épen kell. 

Csendesen és higgadtan nézesz minden 
valóságot, a szeunyfoltokat és iszapvulká
nokat is, melyek Isten világát elrútítják, és 
az ő színpompás szívárványainak örökös 
ámítás ait. De úgy sem téssz, mintha csupán 
büszke, stoikus fennsőbbséggel viselnéd 
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el a világot és háborúját ; nem, az ilyen el
viselésre nem érzed magadat feljogosítva és 
hivatva, mert ez már kárhoztatás volna ; 
Te azonban nem bitorlod az ítélést vagy 
elítélést, a felháborodást vagy eliszonyo
dást ; Te hallgatsz mindenhez, amit nem 
értesz, mindenhez, ami nem tetszik. Még 
a világ-javítók akaratával sem bírsz; egész 
akarásod ég benned füst nélkül, lobogás 
nélkül; akaratod: lenni és cselekedni, úgy, 
ahogyan adva van neked ; nem kívánod 
léted és cselekvésed értelmét és gyümölcsét 
leszakít ani. De épen ezen hallgatásod köze
pette világosság és melegség sugárzik belő
led az egész térbe, amely körülvesz; jobb, 
melegebb és tisztább világ kezd gyengéden 
csirázni mindenütt, ahol beszélsz vagy 
hallgatsz ; alázatos szégyenkezéssel sejted, 
hogy némelyik pajtásodnak valami vagy, 
sőt sok vagy; de még ha nem is volna így, 
Te nem akarnál más lenni ; Te nem hara
gudnál pajtásodra azért, mert nem vagy 
és nem adsz neki semmit. Ime, ily csen
dessé lett világhódító akaratod; azt hin
nők, elaludt vagy meghalt. Pedig él, erős, 
mint egy fiatal óriás ; csakhogy nem hangos 
többé ; de annál erősebben cselekszik ; 
mintegy játszva, egész halkan és nyugodtan 
mozdítja tagjait. Valahányszor hazajöttél, 
utána néztél fiatal buzgalmad ültetvényé-
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nek, ahol ifjabb pajtások ápolják most 
örökségedet, melyet Te létesítettél ; lelked 
legelőször ott nyilvánult és közlődött sza
bad alkotásban, fiatal tanulótársak köré
ben, a tisztaság és az idealizmus légkörében. 
S most, ahányszor hazajöttél, megnézted 
ezt, de ezt is sok beszéd nélkül, ahogyan a 
szorgalmas anya némelykor gyors és hall
gatag pillantást vet munkájától a gyerme
kére, fiatal szerelmének gyümölcsére és 
örökösére, gondosan vizsgálva, biztosan és 
higgadtan. Igen, erről ismertem meg fér
fiassá vált akaratodat, a komoly óriást, aki 
nem viharzik és tombol, de nem is alszik 
lustán és tétlenül. Ó ez a nyugodt és 
tetterős akarat, ez a látatlanul és hal
latlanul tovafolyó és mégis ellenállha
tatlan, mindent átható cselekvés- meny
nyire hasonlít ez Isten mozdulatlan cse
lekvéséhez ! 

Miként is sikerült neked, ami nem akar 
sikerülni az okoskodó értelemnek : egyesí
teni a hallgatást és az alkotást, a bátor
ságot és az alázatosságot, a merészséget és 
a szerénységet? Miként menekültél meg a 
hangulatok szolgaságától, amelyek hamis 
ámításokkal kápráztatnak? Tudod, mit 
jelentenek a vér és a lélek pezsdülései, de 
szélcsendjei is ; a szeszélyek csendes lopód
zása és a vágyak vad viharai egyformán 
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rendületlenül hagynak téged. Csupán a 
szükségszerűségnek, mely a dolgok és ese
mények alapjában rejtőzik, az egyedül 
valódi, örök és mozdulatlan szükségnek 
van joga téged bírni és neki vagy alatt
valója. De ez egészen más, mint a szükség
szerűség apró forgácsai, melyek űznek és 
kínoznak bennünket, mint a tüske a tal
punkban ; ösztöneink, szeszélyeink és vélet
lenségeink olyanok, mint a vízforgatag, 
amelyben forgunk, mindig körben és fel s 
alátaszítva, majd a szikláknak nekilökve, 
majd a hullámok taraján úszkálva. Te nem 
akarsz míndent tenni, amit mások tesznek ; 
Te a magadét akarod megtenni. A magad 
helyén akarsz állani, nem a másén. Meg
szabadultál az előítéletektől és a mellék
gondolatoktól. Mennyire keresztüllátsz az 
emberi vélemények hiábavalóságán l Ez 
csapong és szétfoszlik, vak, balga és semmit
mondó. És az előítélet, mely megelőzi a 
földi gyönyört, ez sem téveszthet meg, mint 
a gyermekeket, akik mindjárt és m;ndig 
csodálkozva összecsapják kezeiket, minden 
újabb szappanbuborék előtt. Te nem sütöd 
le szemeidet, Te megnézed a csábító ala
kokat, de keresztül is nézesz rajtuk ; tisz
tán látva s mégis mintegy álomban járva. 
pontosan látod, mi van mögöttük, a szap
panbuborékok szép külszíne mögött. Az-
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után mosolyogsz, mintegy révedezve saját 
különös gondolataidban. 

És a föld bűnei? Nem vetettél-e nagyonis 
mély és elcsüggesztő tekintetet annak hul
lámaiba s a szenny és szenvedés áradatába, 
melyet a világ fölött hömpölyget? Hogyan 
tekinthet szemed mégis oly tisztán, hogyan 
világíthat oly gyermekiesen? Igen, tudom, 
Te szenvedtél, mint senki más, a bűn látá
sától s ez most is még legmélyebb és leg
szentebb bánatod ; de lelkedben még sincs 
semmi farizeusi megbotránkozás és haragos 
heveskedés. Csak csendes bánkódás van és 
korai hajnalpírként az a sejtelem, hogy 
mindez semmit sem jelent Isten jósága és 
nagysága mellett, hogy mindez végtére 
mégis el fog mulni : az erőszak és a durva
ság, a kegyetlenség és szeretetlenség, az 
embertelen mohóság és a mámor vágya, a 
jogtalanság, a bántódások és az elhagya
tottság is, melyeket magad tapasztalsz ! 
Ez is az élet méltatlanságai közé tartozik, 
csak úgy, mint a mocsár, az út sara és a 
tölcsérek iszapja. Minek terheljük vagy 
szennyezzük be lelkünket ennek gondolatá
val? Igy azután nincs benned lázongás, 
nincs harag és keserűség. 

Azonban egy gyengéd, halk kiváncsisá
got, aminő a gyermekek kíváncsisága, ki
hallottam néha szavaidból : Hogyan lesz a 
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csapatomnál, mire visszamegyek oda? 
Hogyan fogják magukat viselni az új baj
társak? És milyen lesz a halál, mely vár 
rám? S egy neme a kiváncsiságnak oly dol
gok iránt, melyek még el sem gondolhatók, 
a föld és a menny nem sejtett csodái iránt ! 

Még az <~ellenségein is illeti ezen titkon 
éber kiváncsiság egy pillantása. Ez egy 
része a Te valóságodnak. Ott is emberek van
nak, a drótakadályok másik oldalán ; de 
azok ís lelkek, bajtársak, testvérek, a Te 
ellenfeleid ; a világtörténés hulláma zúdít 
téged ő ellenük s őket te ellened és ti mint
egy bensőleg összekapcsolva és szövetkezve 
érzitek magatokat a közös sors ellen ; mint 
két testvérhajó, melyek ugyanazon vad 
orkánban egymásba ütköztek s többé nem 
válhatnak szét, - egymáson kell széttör
niök. Mit tehet róla az az ember ott túl, hogy 
tebeléd kell ütköznie ; mit tehetsz róla Te, 
hogy Te reáveted magadat és őt szétzúzod? 
De az «ellenség" egészben ! Ez egy része és 
hulláma annak az örökké rejtélyes és ki
számíthatatlan tengernek, mely körülötted 
zúg, mellyel igen gondosan és óvatosan kell 
bánni, mint egy szeszélyes gyermekkel. 
Mindig újabb álnokságot és gonoszságot 
eszel ki. Mosolygásodba szelíd irónia 
vegyül, mikor beszélsz róla. De mosolygá
sod mögött rettenetes komolyság van : 
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az ellenséget keserves-komolyan kell venni. 
Miként Te, úgy néz a kormányos is a csalfa, 
fortélyos hullámra; zordonau mosolyogva 
néz reá s époly kemény szívvel és kegyet
lenül, mint az tekint őreá egyetlen zöld 
szeméveL 

Lelkem barátja l Mit tegyünk tehát, ha 
maj d megint béke lesz s Te hazatérsz hoz
zánk? Ha én hazatérek? mondod Te. 6, ez 
igen messziről kerülő kérdés l Hogyan tud
hatnám én s adhatnék rá feleletet? ... Igy hát 
bocsásd meg kérdésemet ! Látom, hogy 
lelked az időtől elrévedező pillantásban, 
odaadó látásban örökkévaló dolgokra van 
irányozva, ... a j elen órára és tartalmára, a 
már a, mely mindig hatalmas és kimeríthet
lenül mély, akármikor következik be ; 
nem kell hozzá különös, úgynevezett nagy 
világtörténés, miként mi tudós szemüvegerr 
át nézve mondani szoktuk. Minden ma és 
az ő gazdagsága visszfénye Isten örökké
valóságának. 

S ennek a má-nak adod oda magadat és 
nem ~p í tesz légvárakat az órákba és évekbe, 
melyek nem a tiéid, még uratlanok ; lehet, 
hogy részedül jutnak, lehet, hogy nem. 
Ezért egyelőre nem neked való építési 
talaj. Terveket csinálni és a jövőt fogyasz
tani, azt elfeledted, de nem fáradságból és 
kétkedő hajlamból, hanem mivel a jelen-
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ben megtaláltad korlátlan, tágas teredet és 
alapo dat. 

Nemde talán az élet mély és legmélyebb 
bölcsesége ez : az órát bírni és kizsákmá
nyolni? A jelen óra tudatára jönni? De 
ekkor kérdeztem magamtól: Vajjon ez az 
órának való élés eléggé mozgalmas, termé
keny és tevékeny-e, ez abeérés a nappalés az 
ő bajával? Ez a tűrése a közeli valóságnak, 
ez a becsületes hordozása a legközelebbi 
kötelességnek? Ha többé nem tervezünk 
a jövőbe és nem aggódunk és nem gondos
kodunk, ha már nem tekintünk ki a szép 
és édes dolgokra, melyeknek ezután kell 
vagy lehetne jönniök? De bocsáss meg 
testvérem, Te sem így értetted, ezt ellestem 
tőled utolsó látogatásodkor. Akkor tűzbe 
és fénybe jöttél, mikor mi, úgy véletlenül, 
Istennek az emberben való áttöréséről, az 
isten-emberi jóságról és az apostoli segít
ségről beszéltünk ; akkor megértettem : 
minden becses és nagy, nagy és értékes 
maradt előtted, de drágaságaidat új rend
ben állitottad fel lelkedben. A feltétlent, 
eredetit és örökkévalót az első helyre "sora
koztattad, a mellékeseket ellenben, a ké
sőbbi és utószülötteket az ő helyi.ikre, mi
ként koruknak és ifjúságuknak megfelel. 
És így azt is látom, hogyan érhet valamit 
neked a jövendő. Akarod a jövendőt, de 
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nem önmagáért, nem megszabadulásul a 
jelentől és szenvedésétől, nem mint kalan
dot és ujdonságot; csupán úgy akarod, 
amint el van határozva ideálod örökké
valóságában, melyet hivatásodként min
den percben lelkedben hordozol s mely a 
háborúban még tisztábbá és fényesebbé 
lett ; a jövőre való gondod időkön túli. 
Ekkor ismét szégyenkeztem magamért és 
sok másokért; mi tulajdonképen kérészek 
vagyunk, kik rövidlátón fürkésszük egyik 
napról a másikat, kik ösvényt vágunk ma
gunknak az egyes napok sűrűségén át, 
nyomorúságosan és lépésenkint, cél és ér
telem nélkül, az egyik ide, a másik amoda. 
El vagyunk adósodva és szavatolunk a jö
vőnek, tapadunk hozzá és fegyvertelenül 
ki vagyunk szolgáltatva szeszélyeinek és 
álnokságának. Te ellenben felemelkedtél 
Isten magasságába, ahol csak örök jelenlét 
van : Te az örök halmokon át haladsz s 
minden jövőt ráadásul kapsz ; utánad 
szalad és lábaidhoz borul, hogy áthaladj 
fölötte; odaadja magát neked az öröklét
ben, melyet bírsz holnapodban úgy, mint 
tegnapodban és mádban ; ezért nem kell 
rohannod, hogy elérhesd jövődet. 

És most az is nyilvánvalóvá lett előttem, 
mi neked a vallásod. Nem arra való, hogy 
egyes kéréseket helyezz el Istennél, nem, 
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hogy veszélytől menekülj, vagy életedben 
könnyebbséget szerezz, nem, hogy a harc
ban és fáradalomban vigasztalást s a lélek 
üdvősségének gondolatát találd, nem, hogy 
a halál órájára mentve légy,- nem, mindez 
nem a végső értelme vallásodnak ; ez ma
gától is kezed ügyébe esik s ebből annyit 
vés sz, amennyi épen kell. Vallásosságod 
mindig folyó forrása megtölti edényeidet 
és kicsordul belőlük, egy kortyot megtar
tasz kelyhedben, a túláradó áldást elfolya
tod. Ami tehát vallásosságod legmélyebb 
értelme, szabad-e megkísérelnem, hogy 
szavakba foglaljam, lelkednek ezt a leg
titkosabb és legszentebb titkát? Ez az : 
vallásod nem neked ad valamit, hanem Te 
adsz neki végtelenü! többet a valaminél : 
önmagadat. Te átadtad magadat Istennek, 
ez az. Eggyé lettél Isten akaratával. Szót
lanul és habozás nélkül beléptél ezen a sötét 
kapun, mely komolyabb és titokzatosabb a 
halál minden kapujánál ; mert ezek egy
szerre nyilnak és zárulnak a nagy érckapu
val, mely mőgött Isten akaratának titkai 
állnak és várnak. Ezen a kapun mentél be 
Te,- sejtem most már, honnanjőn hozzád a 
béke, a háború és szenvedés örvénylése 
közepett, mely az égig nyúlik és az égbe 
kiált. Sejtem a mély forrásokat, melyekből 
lelked mozdulatlan vizei fakadnak. Kez-
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dem megérteni az egyszerű és komoly s 
mégis mosolygó magától-értődést, mellyel 
Te, félelmet nem ismerő gyermek módjára, 
hősi léptekkel haladsz hallatlan utakon. 
Lehatoltál a minden dolgok alapjáig, azért 
állasz oly biztosan és erősen a saját lábai
don, azért adod magadat a dolgoknak oda 
oly mozdulattal, mely a magát közlő te
remtő nyugalmára emlékeztet. Tulaj don
képen a Te valóságod csak az Isten, nem
csak legigazibb és legjobb, hanem teljes 
valóságod ; Ó az az ország, ahol otthon 
vagy és csak Őtőle jössz az Ó ezerféle dol
gaihoz, melyek Ó t körülveszik és jössz azon 
órákhoz is, melyek téged borzalmasan 
körülzúgnak. S ha ezeknek az óráknak is 
átadod magadat, ez csupán különös esete 
annak, ahogyan Isten nagy valóságában 
állasz. Valósággal a középen állsz, ahol 
minden fény ered és nincsenek árnyak ; 
ott Te is átlátszóvá lettél, ezért minden 
tüzes és homályos sugár, mely rád süt, 
keresztülmegy rajtad és nem marad raj
tad árnyék, sem homály, akármit élsz meg 
és szenvedsz és alkotsz. Szilárdan állasz, 
mint a világ-éter, melyet Isten a nagy tér
ben kifeszített és minden földi és földön
túli vihar csak színes-fényes hangzásba 
hozza őt. 

Igy lettél éretté ; a gyümölccsel terhelt 

Lippert: Istenkercsó lelkek. 19 
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ősz szelíd, jóságos érettsége van benned, 
a tapasztalat és belső fejlődés érettsége, 
aminőt annak ad az élet, akinek feltárja 
alapfalait. A Te érettséged nem a blazírt, 
jóllakott, csalódott, megtört embernek 
rothadása, sem a kimerültnek fáradsága. 
Igy lettél erőssé és szilárddá már fiatal 
éveidben és erőteljes nyugalom ül arcodon, 
akár tünődve hallgat, akár gyermeki jó
sággal mosolyog. A tudó és akaró ember 
szilárdsága van meg benned, aki biztos
ságban van, aki bírja az örökkévalóságot. 
De a Te szilárdságod nem kemény és érzé
ketlen, nincs vértezve, mint a lusta páncé
los állatok nyugalma, nem hideg és élet
telen, mint a stoikus hullamerevsége; 
nem is henye és tétlen veszteglés. Nem, 
tüzes akarás és égig ujjongó remény van 
lelkedben ; de ezeket a kincseket nem koc
káztatod semmiségekre, erőt és tettet nem 
pazarolsz mellékesekre, nem állapodol meg 
muló dolgoknál, nagyon válogatós lettél 
szereteted elajándékozásában. És vallá
sossá lettél, ha szabad ezt neked megmon
danom, kedvesem, vallásossá, mint egy 
gyermek, mint az olyan ember, aki lsten
nek felajánlotta magát, akihez Isten maga 
jött el. Ki magyarázhatná ezt meg köze
lebbről? Itt minden szavunk haszontalan 
és hiábavaló lesz. Tehát ilyenné lettél a 
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háborúban. Kellett-e ahhoz a háború, hogy 
ilyenné alakítson? A háború nem atyád, 
aki nemzett ; hogyan is lehetne, ez a go
nosz? De ő volt rettenetes nevelőd. Per
sze, az olyan ember, mint Te, mindig és 
mindenütt megtalálja azt a nevelőt, akire 
szüksége van ; ha nem a háború az, akkor 
a béke ; az olyan lélek, mint a tied, maga 
szerzi meg tanítómesterét, tanul minden 
iskolában és növekszik minden talajon, 
mert egyike Isten kiválasztottainak. 

Most ismét kimentéL A fekete dobosok
nak beláthatatlan serege járja be Európát ; 
dobolnak és dobolnak pergő tüzeket, bal
latlan vitézség tüzeit, gyásztüzeket a halott 
Európának, abban az órában, mikor sírba 
teszik. Tc hallod a tűz-dobosoknak ezt a 
gyászpergőjét, neked is szólnak. Mert ne
ked is cl kell még esned. A legjobbaknak 
kell elesni, ha nem ma, akkor holnap és a 
jövendő években. Mert még egy vértengert 
kell kiönteni napkelet felé, a tengert pedig 
sok-sok patakocskával kell táplálni. 

S ekkor nagy tisztelet kél bennem és me
leg szeretet irántad és bajtársaid iránt. 
:"<em csupán azért, amit szenvedtek, hanem 
mivel oly nagy titok födi az embert ! 
A világ alighanem arra van szánva, hogy 
az ember körül tolongjon, ne legyen más 

19* 
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gondolata, más féltékenysége, mint az 
emberért. Világosság és sötétség hatalmas 
tömegei küzdenek érte, birtokáért. 6 talál
tatott méltónak sorsokat szenvedni, egye
dül ö. A külsö események mögött erők mű
ködnek, melyeknek ő a céljuk, melyek fél
tékeny mohósággal életét és halálát lesik, 
figyelik, üldözik. Lélegzetvisszafojtva várja 
egy világ, mely fátylak és sötét falak mögé 
van rejtve, az ő jöttét-mentét, megállását 
és elestét. A tompa közömbösség óráit éli
tek, mondtad nekem, mikor masiroztok, 
porban és hőségben, lecsüggesztett fejjel, 
némán és tompán. De ama láthatatlan világ 
a sötét falak mögött nem tompa és nem al
szik. A mártirt félig öntudatlanul vonszol
ják, szeme már elhomályosult, teste meg
kínozva, lelke álomba merülve ; de eközben 
ő a célja és a díja egy hatalmas döntő küz
delemnek, elfojtott diadalkiáltás várj a, 
hogy kitörhessen, láthatatlan seregek léleg
zet nélkül lesik vonszoltatását, néznek 
tiszteletteljes mohósággal halavány arcába, 
halálos álomtól elfogódott lelkébe. 

Igy van veled és bajtársaiddal is. Zúgó 
viharban, mely Isten szérüi felett tombol, 
rostálják a nemes búzát, de elfújják a poly
vát. Tudod-e barátom és testvérem, ki
rostált búzaszem kicsírázását látom Te
benned is, halálodban ; köszöntöm azt ! 
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HARMINCEGYEDIK LEVÉL. 

Öntudatlanul kegyelemben. 

Kegyelem gyermeke ! Igen, téged gon
dollak ezen megszólításnál, téged ! Te ma
gadat •megfélemlített gyermeknek» nevez
ted,- azt a többi sok nevet, amit adtál ma
gadnak, nem is akarom elszámlálni. Én 
azonban csak ezen a néven ismerlek: a ke
gyelem gyermeke. Te persze nem tudod ezt 
a nevet, kivált most nem, mert •egészen 
besötétedett». De mégis mindjárt hozzá
teszed : •De hogy Istenhez törekszem, aki 
minket az 6 szeretetéért teremtett, az csak 
világos !»Ó te világosság gyermeke l Távol
ról sem olyan világos ez minden embernek, 
hálát adok Istennek, hogy legalább Te 
előtted világossá lett és mindig is világos, 
még mostani sötétségedben is. 

De tudod-e, miért nevezlek tulajdon
képen a •kegyelem gyermekének?» Épen 
az a sötétség, mely téged megfélemlített, 
bizonysága előttem kegyelemre jutásod
nak ; mert ebben a sötétségben feltárult 
előtted az alázatosság, a bizalom és a sze
retet titka. Már talán nem is tudod, mit 
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írtál, valószinűleg bájos öntudatlanság
ban, úgy, hogy irás közben magad sem sej
tetted szavaid és érzelmeid egész hordozó 
erejét. Ezért ismételni fogom neked saját 
szavaidat, hogy megmutassam, mit sugallt 
neked az isteni vigasztaló szellem, hogy 
tudatosan is befogadd lelkedbe, ápold és 
megőrizd; nehogy akár fenyegető könyvek, 
akár fenyegető emberek, «kiket ott mélyen 
vallásosak és szentek gyanánt becsülnek", 
valaha még megtéveszthessenek téged. 

«Tudja Ön, hogy a porban csúszó féreg
kifejezéseket nem sz eretem ; ami teremtőm
Istenemmel szemben vagyok, azokban nem 
látom kifejezve ; tudom, hogy sokat el
mulasztok, sokat, nagyon sokat rosszul 
teszek, de azért mégsem tudok Istenre féle
lemmel gondolni. Némelykor megborzadok, 
de nem félelemtől, hanem inkább megha
tottságtól. Lássa, ha minden örömről le is 
mondanék, magamat egészen elölném, csak 
a legszükségesebbet beszélném stb., akkor 
is végül adhatnék-e többet Istenemnek, 
mint legkisebb teremtményét, aki Őt sze
retui és csakis szeretni akarná, aki végte
lenűl vágyódik utána s egyszerűen Ófeléje 
irányulva sz eretne élni? Isten j elenlétébe 
való helyezkedést sem gondolhatom valami 
nehéznek és bonyolultnak, én ezt,- hogyan 
is mondjam? -egyszerűnek és természetes-
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nek találtam, mert hisz senkisem lehet kö
zelebb, mint Ó, minden órában. Ezért véde
kezem az emberek ellen, akik más útra 
akarnak tanítani, és Istennek teremtő és 
megváltó szeretetébe kapaszkodom, de 
végre mégis elnyomtak s most sehogysem 
érzem magamat jól; azt kell mondanom, 
hogy sok tekintetben igazuk van : én olv 
vakon és könnyelműen járok-kelek, s ha 
meggondolom, mire mindenre kellene ügyel
nem, talán meg is gyónn om, akkor egészen 
megrémülök. De, -nem tudom magamtól 
megtagadni, hogy egyszersmind Isten atyai 
szeretetében bízzam ; igazságosságában és 
szentségében, s ha erre gondolok, mindjárt 
Krisztus közbenjárására is kell gondolnom. 
Mondja meg nekem, nagyon könnyelmú 
vagyok?" 

Nem, gyermekem, ez nem könnyelmű
ség, hanem kegyelem l De ne gondold, hogy 
én hibáidat tagadni vagy kisebbíteni akar
nám l Nem, én is osztom a nézetedet, hogy 
lelked •egészen szürke egérke", hogy sok 
rút és kicsinyes rejlik benned, több, mint 
amit emberi száj mondhat. Már elég sok
szor megmondtam neked, hogy rakoncát
lan vagy, dacos és telve vergődő türelmet
lenséggel, kiegyenlitetlen, éretlen és elég 
számos éveid dacára, még meglehetősen 
ostoba. Igen, igen, már megint ráncolod a 
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homlokodat 1 Légy csak csendesen, hisz 
felteheted rólam, hogy én is elbírom lelked 
látványát, miként felteszed Istenről. És 
épen ez a kegyelem csodája benned, mely
ben még nagy lelkek is, nálad nagyobbak, 
nehezen és ritkán részesülnek : azt hihet ni, 
hogy Isten oly tágas, nagy és megértő, 
hogy még a «szürke egeret» sem utálja 
és veti meg. 

Igen, mondod (vagyis inkább a Te szent 
zaklatóid mondják), de így állok Isten előtt, 
épen igy 1 Ez is kegyelem, vagy ez az én 
megátalkodottságom? Igen, gyermek, ez is 
kegyelem 1 Mert Isten szemeiről felteszed, 
hogy ennyit elviselhetnek, azért nem kisér
led meg elbujni előlök, bátortalanságból 
vagy titkos dacból ; ezért nem akarsz elő
lük menekülni mesterséges önkisebbités. 
által sem. Ezt sokan megteszik, kik Isten 
előtt is serényen kisebbítik önmagukat, 
hogy ezzel kényszerftsék Öt, hogy felemelje 
őket, hogy a kisebbítést visszacsinálj a ; 
vagy azt hiszik, hogy igazi kicsinységüket 
ekként elrejthetik? Te tudod, hogy Isten 
ismer téged s igy hallgatva állsz előtte és 
még azt sem kell mondanod : Látod, ilyen 
vagyok ! mert már ez is mentegetés volna. 
Ö azonban oly nagy, Te pedig oly kicsiny 
vagy, hogy előtte nincs helye mentegetés
nek. De nemcsak szavakkal, hanem tet-
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tekkel is lehet mesterségesen nyujtózkodni 
és lábbujjhegyre állni, hogy így kissé na
gyobbnak látszassunk. Istened előtt ezt a 
kis nagyobbnak-lenni-akarást is meg kell 
vetned ; mert minden, amit mesterségesen 
keresett tettekben magadra vállalnál vagy 
cselekedhetnél, mégsem fog lényegileg na
gyobbá tenni, úgy hogy vetélkedhetnél a 
sugárzó hajnalcsillaggal, melyet szeretsz. 

:'Vlost ne ráncold ismét homlokodat, úgy 
is tudom, hogy egy elégedetlen kérdésed 
van: "Hát egyszeriíen elhagyjam maga
mat? Semmit sem tehetek Istenért és. 
Atyámért, akinek örömet szeretnék sze
rezni? Semmit sem tenni, csak épen lenni, 
mint egy kis vadvirág?n De igen, sokat 
tehetsz és kell is tenned, mert - lsten na
gyon sok tennivalót ad neked. Nincs-e neki 
sok szolgája és szolgálója? Te pedig ezek 
közül való vagy. S habár némelyik haszont a
lan szolga is, vagy egészen szegény leányka, 
gyenge erőkkel, aki a nagy királyi teremtől 
valahol távol tesz-vesz, szürke mindennapi 
ruhájában, dolga mégis van mindegyiknek. 
Neked is ! És nincs-e neked szebb dolgod, 
mint legtöbb szolgatársadnak? Nem kell-e 
emberekre gondot viselned, emberekre, 
akiknek szükségük van rád? Ugyan kicsiny 
csak a körük s amit Te téssz, mások is meg
tehetnék, talán jobban is ; mindezt meg-
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engedem ; de ezek a mások nincsenek itt, 
hanem téged és csakis téged állított oda 
Isten, anyád gyermekeiért és még néped 
néhány gyermekéért is, hogy azoknak add 
napról-napra a lelked legjavát. Persze, azt 
ismét nem tudod, mit adsz és mit segítesz. 
Nem ismered saját értékedet Isten nagy 
háztartásában. Minden, amit téssz, olyan 
lényegtelennek és jelentéktelennek látszik 
neked. Szóra sem érdemes l És szakadat
lanul az a sóvárgás emelkedi!' lelkedből, 
hogy végre-valahára valami nevezeteset 
tehess vagy áldozhass, egyszer valamit egé
szen jól megtehess. De lásd, épen azért ne
vezlek a •kegyelem gyermekének», mivel 
saját magad előtt homályba vagy burkolva 
s ezért folytonosan önmagadon és jeleneden 
túlra gondolsz és vágyakozol. Mikor is le
hetne a kegyelem igazi gyermeke önmagá
val megelégedve? Épen ebben a megelége
désben volna határa kegyelmének. 

De Te azt hiszed, hogy elégedetlenséged
nek legmélyebb okát mégsem fogtam fel. 
Igen, van itt még valami, amit nehéz meg
mondani, - gorombán és hangosan fogom 
jelezni: Te elégedetlen vagy magával az 
Istennel, mert nem úgy ajándékoz meg ke
gyelmével, ahogyan Te ezt magadnak ki
festetted. Amit gondolok, azt azon szavak
kal fogom neked leírni, melyeket egy hoz-
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zád hasonló lélek használt egykor : •Érti-e 
életemnek gyötrelmét? Istent szomjúhozza 
lelkem ; de ekkor az élet követelményeivel 
odaáll közém és Istenem közé, nem ugyan 
teljesen elválasztó falként, de mégis mint 
akadály, mely nem engedi, hogy a lélek 
úgy átadja magát Istenének, miként kí
vánjan. Nemde szent Ignác is panaszkodik: 
•Mennyire undorodom a földtől, mikor az 
égre tekintek?" Nemde bevallja ezzel, hogy 
Isten közvetett szolgálata, a földivel való 
érintkezés miatt, kevésbbé tökéletes eszköze 
az Istennel való egyesülésnek, mint a köz
vetlen elmélyedés Isten boldogító lényébe? 
Tudom, erre a kérdésre a felelet így hang
zik: «Hősiesség az odaadásban, tekintet 
nélkül arra, hogy a saját hajlamot, ha 
még oly fenkölt is, kielégíti-e vagy sem. 
Ez világos előttem; de- az Istent szomjazó 
lélek és az ő honvágya nem akar bele
nyugodnin. 

Gyermek, nemde ez a Te legvégső és leg
mélyebb bánatod is? Isten még távol tart 
magától, nem enged oly közel jönni, mint 
szíved óhajtja, kitér előled, kivonja magát 
ölelésedből, olyan dolgokkal foglalkoztat, 
melyek neked mellékeseknek és lényeg
teleneknek látszanak, szereteted egyetlen 
nagy gondolata mcllett, mely egészen be
tölt ; Isten időt enged magának és tartóz-
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tat téged, magadra hagy, enged hiába kö
nyörögni és nem teljesíti vágyadat. Nincs-e 
így? Gyermekem, erre mondok valamit : 
Isten nagy művész a szeretet művészeté
ben : mikor téged nem hallgat ki, tőled el
vonja magát, felduzzad szeretetcd s vég
tére egyetlen esdeklő kiáltássá lesz, melyet 
Isten maga is gyönyörrel és meghatottan 
hall meg. 

De, úgy véled Te, csak tudhatná ezt az 
ember mindig ! Sohasem tudod, hogy ez az 
ő messzesége és hűvössége, elzárkózása és 
megközelithetlensége mégis nem a Te 
hibádból van-e; vajjon áldozatot tagadtál-e 
meg, vagyépenkötelességet mulasztottál-e? 
Sohasem tudod, hogy Isten egészen sze
ret-e, még vagy megint szeret-e ; hogy nem 
áll-e árnyék közte és közted. Gyermekem, 
ebben nem lehet rajtad segíteni. A hittudó
sok beszélnek a hit homályáról, s ez való
ban fájdalmas dolog; de van homálya a 
sz eretetnek is s ez a keserűségek legkeserúb
bike. Örülj, gyermekem, hogy szereteted 
máris akkora, hogy a szeretet fájdalmát 
érzed; bárcsak jó nagy és lesujtó lenne ! 
Semmi sem szebb, mint a merész aggódás, 
a tartózkodó bizalmasság, a bátor alázatos
ság, mellyel az igazi és tiszta szeretet sze
relmcsének nyujtja magát. 

Ime, gyermekem, ez minden, amit Is-
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tenhez vezető kegyelmed litjáról mond
hatok. Mikor Jézus elment, még sok mon
danivalója volt ; mert ő gazdag volt. Ne
kem nincs már több mondanivalóm, -
csupán egy szócska a te Atyádhoz és az 
enyémhez : ccMi Atyánk amennyben l Le
gyen meg a Te akaratod, mennyben és föl
dön, kegyelmed minden gyermekénél !» 
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