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VIII. A nagyhét. 

.Jézus linoepélyea bevoaulúa leruzs61ambe, 

270. a) Ez az Úr virágvasárnapja. Pálmák és olajfa
ágak lengnek feléje ; a tavasz illata csapja meg az Olajfák 
hegyéről, s a nép önkéntes lelkesülése rögtönzött fogadtatás
ban részesíti. Jézusnak nehéz a szfve, fátyolos a szeme ; sirni 
is tud; az utca lelkesülését az Isten fia gondolataitól világok 
választják el. De ezt a nyitányt, a nyilvánosságnak ezt a 
megnyilatkozását célozta, hogy megmutassa nekünk, hogy 
szenvedéseinek útjára pálma- és olajágak tavaszi hajtásai 
közt lép ; hogy a dicsöség lombja, a pálma, s a békének szim
boluma, az olajfaág, jelzik e szenvedés mély értelmét. A szen
vedés bár teher, de kimondhatatlan kegyelmek forrása is l 
Ez érzelemmel töltekezzem ; emeljek ki magamnak a szenve
désből és megvettetésből nagy kegyelmeket. A világ nem érti 
e gondolatokat. Az ember degradálja magát türelmetlenség 
és bizalmatlanság által a szenvedésben l Azért eltakarja szen
vedését, mfg Jézus ellenkezőleg a világ figyeimét hívja föl 
rá; az ember szereti, ha nem látják mások megaláztatását; 
Jézus pedig akarja, hogy mennél többen érdeklódjenek ez új, 
nagy tanítás iránt ! 

b) «l~s midőn Jeruzsálemhez közeledlek és Betfágéba jöt
tek az Olaifák hegyénél, akkor Jézus elküldte kéllanttványál, 
mondván nekik: M en jetek a helységbe, me/y ellenetekben vagyon 
és azonnal találtok egy megkötölt szamarat és vemhét vele; oldjá
lok el és hozzátok ide nekem,, (Máté 21, l, 2). Az Úr Jézus 
szamáron akart bevonulni Jeruzsálembe. A szamár a békének 
állata, a ló a harcé. A zsoltáros is mondja : Ök lovaikban 
bíznak, mi pedig az Úr nevében. Mikor a zsidók harciasakká 
lettek, lovakat kezdtek használni. Jézus is országot akar 
szerezni nekünk, az örök boldogság országát, de nem lovon, 
harcmezökön, hanem a lélek küzdelmei, az odaadás, az áldo
zat s a szolgáló szeretet által ; erő s erőszak van itt több, mint 
Nagy Sándor, Xerxes s Napoleon harcaiban ; hősök is vannak : 

l>rohuzka : Elmélkedések. I I. 1 



2 PROHÁSZKA OTI'OKÁR 

«szemérmesek, mint a zárdai leányok, bá.trak, mint az orosz
lánok". «<me a te királyod jő neked szeHden», de erejét érez
heted s csak az áldozat, tehát a hősiesség inspirációival lép
hetsz a nyomába. Fogd pálrnádat és olajfaágadat, lengesd 
meg és mondd : Igy akarok járni, küzdeni és győzni. Virág
vasárnapi hangulatom van ; pálmaágak s rajtuk rengő 

könnyek. De ez nem baj ; ez a hősök hangulata. Sírnom is 
szabad, de hősnek is kell lennem l 

c) Mily eltérő fogadtatásban részesítik az Urat a fari
zeusok és a nép t Azok bosszankodnak és irígykednek, bot
ránkoznak és átkozódnak, a zsidó nép és hit vesztét látják. 
Kisméretű gondolataik koruk JeruzsáJernén túl nem érnek. 
Hogy robbantja szét az Úr e gyarló s alacsony fölfogást. Ez is 
utca l A népet jóindulat vezeti, olcsó és állhatatlan lelkesülés, 
kiáltása hozsanna, mely nagyhamar elnémul. Ez is utca l 
Jézus mégis szívesen fogadja a hódolatot, s példájával és 
szenvedéseivel dolgozik azon, hogy az mély, tartós, húséges 
legyen. «Ha ezeket eltiltjátok - mondja a farizeusoknak -, 
a kövek fognak kiáltani». Kiáltson a szívem, mely nem kő, 
a kövek ellentálló, kitartó erejével ; kiáltson hozsannát s 
hódoljon az Úrnak l 

16zus kinnyezik Jeruzsálem föllllt. 

271. «Es amirit közeledett, ldlván a várost, sira azon, 
mondvdn: Vajha megismerled volna te is legalább ezen a te 
napodon, amik békességedre szolgálnak, mosl pedig el vannak 
rejtve a te szemeidtől. Mert rád jönnek a napok ... és földig 
lerontanak téged és fiaidat .. . » (Luk. 19, 41). 

a) Lelkünk nagy apostola nagy benyomások alatt áll, 
melyek könyörületre, szánalomra indítják. Látja a földúlt 
vérost s a tengernyi kint s ettől telik meg mély megindulás
sal, ettől rendül meg és sír : tehát indulatos, meleg. érzékeny 
és könnyes lélekkel jár útjain. Ilyennek kell lennie lelkünk
nek : érzékenynek s hannatosnak ; indulat járja és források 
fakadjanak benne. Keménységre és blazírtságra nem aspirá
lunk. Míg mély érzés lakik bennünk a lelkek iránt, addig ne 
féltsetek ; míg vizióink súlya alatt görnyedünk, addig ne 
támogassatok ; míg szavunkban az apostol szava a jóbarát 
megindulásával olvad egybe, addig ne súgjatok ; tudunk 
eleget ; nem szorultunk senkire ; addig élet s erő van bennünk. 

b) Jézus eped, vágyik, könnyes szemmel néz körül, hogy 
talán segíthetne. Elgondolja, mily közel van a nagy jó ahhoz 
a kemény, rideg, elvakult világhoz, és imádkozik : O vajha 
megismerted volna azt legalább ezen a te napodon l Vajha 
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megismeroM látogatásod idejét ; mikor az Úr oly közel van 
hozzád, mikor eljött s meglfltogat. - Az apostoli szfv érzi az 
Isten közelségét ; szeretné lefogni a búnös lelkek számára, és 
szfvilnkre köti, hogy ez a nmi napunk», ez az c<lsten látogatá
sának ideje» ; nyissunk tehát neki ajtót, kaput, ablakot; ó 
ne menjen el kegyelmével mellettünk l 

c) S jóllehet vágyik, jóllehet sír, a szfvek tovflbbra is 
kövek s a lelkek nem nyílnak meg a látogató lsten kopogta
tflsára l Igaz; de ebből ne vonjuk le azt, hogy íme, tehllt 
fölösleges az apostoli munka, hanem folytassuk Krisztus 
múvét. Lesz szív, mely mállik, s lesz szív, mely nyílik, ha 
sirunk s buzgólkodunk. Jézus nyomaiban látom apostolait, 
kik nem azt mondják, hogy lehetetlenség, hanem azt, hogy 
nszolgálunk az Úrnak minden alázatossággal és könnyhulla
tflsokkal», ccemlékezzetek meg, hogy három esztendeig éjjel
nappal meg nem szűntem könnyhullatásokkal inteni mindeni
tekeb (Ap. csel. 20, 19, 31). 

A Krlntus-klJzlls~g ufltJe. 
272. ((V alának pedig némely pogányok azok között, kik föl

mentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek tehát Fülöphöz 
menének, monduán: Uram, látni akarjuk Jézust» (Ján. 12, 20). 

Valamint a monumentális történet az embert a halha
tatlan művek s tények elé állítja és azt sugallja neki : Tégy 
úgy ..• tehetsz te is igy: úgy a szent kereszténység Krisztus 
elé állít minket és biztat : tégy, tégy . . . tedd meg a leg
nagyobbat és élj vele közösségben, szent bensőségben. Nem 
konverzációs-lexikont akarok belőled csinálni, hanem élő, 

tiszta, tündöklő lelket. Lesz erre erőd, ha következőkép han
golod lelkedet. 

a) Karold át az Úr Jézust hitedben úgy, hogy betöltse 
értelmedet nemcsak mint valami eszmény, kiről leolvasod 
a legszebb elveket, hanem mint való, reális tény, ki neked 
Istened, végcélod, üdvösséged ; kinek vére a te lelked ára, 
bére, megváltása ; ki nem ige, eszme ezekről, hanem testté 
lett Ige ; mindezek megtestesülése. Nem a róla szóló tan kell 
neked, hanem ő maga, amint élt, érzett, akart. Hányszor lép 
elénk a modern világban a vágy, hogy látni akarnák Jézust l 
De csak úgy nézik, mint Caesart és Hannibalt, s nem mint 
megváltót, bűntörlesztőt ; ezek meg nem látják. Ezek régi 
történelmet s eszményeket forgatnak fejükben s nem élik át 
itt és most az édes, erős Urat. Ah Jézus, Jézus, nekem nem 
nagy ember, hanem a reális, melegszivű, evangéliumos lsten
cmber kell. Credo, credo et amo. 

1* 
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b) Küzdenem kell, és nem szabad a bensőség dalait 
énekelnern úgy, hogy az önmegtagadásról s fegyelemről meg
feledkezzern. Ah nem, az nagy csalódás volna. Rossz termé
szetern van, érzékies és a közönségesre hajlik. Sok gravitáció 
van bennem a test és vér felé, s könnyen káprázik a szemern 
a hiúság vásárján. El vagyok tehát szánva, hogy küzdök, 
hogy megtagadom magam l 

c) Bíznom kell az Úrban s kegyelmében. Imádkoznom • 
kell, és mikor imádkozom, be kell helyezkednem a Krisztus 
által alapított testvérület közösségébe. Sok fölséges, szent 
testvérern segít itt engem. Keresern az Istent, de a nyomokat, 
rnelyekkel ők utat tapostak, meg nem vetem. Én a szentekkel 
imádkozom ; ök is segítenek. Mint Fra Angelico képén 
angyalok, jó lelkek, szentek kezet fogva lejtnek és haladnak 
fölfelé, úgy törekszem én bensőséges lelki közösségben előre. 
De a bizalomnak nem szabad ernyesztő gondolatnak lennie ; 
nem azért tágul ki a szívem, hogy elernyedjen karom s kezem. 

d) Mérsékeltnek s türelmesnek kell lennem törekvéseim
ben. Nem szabad duzzognom, zúznom, tömöm, indulatos
kodnom, ha nem sikerül valami. Nem vagyok én barbár, s 
pesszimistának sem készülök, hogy elundorodjam a gyönge
ségtőL Az betegség. A bűntől kell elundorodnom, de nem a 
bűnöstől ; magarntól sem. Még ha tisztulni vágyom is, akkor 
sem szabad túloznom. Láttuk a tisztulás vágyait, rnelyek 
a penitencia torzalakulásait állitották a viláqba a szektákban. 

e) A természetet a maga realizmusában jóindulattal 
kell méltányolnom ; erejét szeretnem kell s nem szabad szét
törnöm. Nem az az ideál, hogy véresre verjern magam, hogy 
elfancsalodjam böjtben, vezeklésben ; hogy fejfájós, gyomor
fájós, beteg szent legyek. Jézusra nézek és eltalálom az irányt. 
Szeretern a természetet, mint az erő forrását, mely a lelket, 
a szellemet szolgálja rnindenben ; szeretem, mint Isten gon
dolatát, rnint az életgazdagságnak márványos lépcs6jét, mely 
az •Ara coeli»-hez vezet. 

f) Vágyódnom kell szenvedélyesen az élet után, a ki
fejlés, a több-, a különb-ember után. «Vitam pctüt a te et 
tribuisti ei ... », életet kért Tőled és megadtad neki. Ez a 
te ajándékod, az élet. A te kegyelmed a több, az isteni élet ; 
a te jutalmad az örök élet. Ebben a vágyban el nem hervadok, 
ett6l ki nem fáradok. Amit a savoyai pásztorfiú felelt az 
aosztai herceg kérdésére, hogy «Mi a boldogság?• •Egészség, 
békesség'*, azt ~n kiegészltern hlv6 fölfogásomban lgy : igen, 
a boldogság az az egészséges, békességes, teljességes élet, 
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melyben Isten, lélek meghóditoU és szfn~ben elváltoztatott 
testet, vért, érzéket. világot. Az kell nekem. 

J'zus klfizl o templomból a kúlirokat. 

273. rÉs bemenvén a templomba, kezdé kiűzni a templom
ban lev6 árúsokat és vevliket, s a pénzvált61c asztalait és a galamb
árusok székeit fölforgatá • .. mondván: Nincs-e meglrva, hogy 
az én házam imádság házának hivatik minden nemzeteknél? 
Ti pedig azt latrok barlangjává tettétek» (Márk ll, 15). 

a) Jézus izzó lélek ; szcret s szeretetből hódol Istennek ; 
gyengéd és figyelmes ; vele jár ; érte eped. Ez szeretetének 
első lángja l Van aztán más is, mely szenved az lsten 
bántalmai alatt, sir, ég, kitör ; lelkesül és lehanyatlik ; remél 
és csügged. Lángol a templomért s a templom lstenéért; 
ott áll mint kerub és megcsóválja ostorát ... tt1z a buzgalom, 
az emészti. - Őrizzük, óvjuk szivünk templomát ... Az Úr 
egyházát ... mások lelkét l Mennyi a kufár ezek köriil l 
Bátor Jeszek ; lsten ostora van kezemben l 1\'lily erős 

a gyermek is, mely az erényért kiáll ; vén búnösök is 
érzik fölényét. 

b) Jézus emberszeretete nem lágy és erőtlen. Az elér
zékenyüln i, de áldozni és erősen akarni nem tudó «áhitat» 
hiába hivatkozik reá. Az ö szeretete nemcsak könyörület és 
jóindulat, hanem fegyelem és szigor. Ne bízzál az áhitatban 
s az elérzékenyülésben, ha nem meritesz belöle erőt önmagad 
megtörésére s az isteni akaratnak föltétlen teljesitésére. 
Igy értsd a szót : Annyit haladsz, amennyire megtöröd magad, 
vagyis amennyire az isteni akaratot átéled, ha kell, letörés 
s áldo1at árán is. A letörés és az önmegtagadás önmagában 
nem érték, csak eszköz. 

c) .Szenb haragról szokás beszélnis Krisztusra mutatni. 
Az indulat természetes, s bizonyára nem erkölcsi fogyatkozás; 
csak el ne ragadjon. Krisztus Urunk haragjában is szent volt; 
az ember haragjában rendszerint nem szent ; fölindulásunkba 
!Iok nemtelen elem vegyül. 

lúu Oliorral 18 •olgozlk. 

274. a) Jézus kevés érzéket talált evangéliuma iránt, 
s dolgoznia kellett, hogy annak utat vájjon tanítványai 
szivében is. Dolgozott ezen kitartóan ; buzgalmának gyökere 
az 6 er6s, lelkes, odaadó akarata volt. Győzzön az lsten ... 
Neki győznie kelJ. •Törjön össze a bllnösök ija». - Nem 
zavarodik meg a viszontagságban, ein tempore maJo•. Van 
rossz td6, va11 rossz út. avia mala•; látja az lsten ellenlelét, 
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••qui prosperatur in via suan, ki szerenesés és boldogul. Sebaj ; 
csak előre ; kiált, fárad, dolgozik s e föladatán nem csodál
kozik. - Uram, itt vagyok, szolgád, harcosod vagyok ; dol
gozom s küzdök ; küáradni nem akarok. 

b) Mint ahogy a fatörzs száz meg száz galy ba ágazik 
s ezer meg ezer levelet s virágot hajt : úgy a buzgó lélek is 
kiterjeszti karjait, vágyait ; feszül, fakad, terjeszkedik ; 
érzékeny is, búsul is ; hevül is, lehűl is ; kiderül és elsötétül. 
Ezer meg ezer lelket lát, akin 1:\egítenie, sokféle bajt és bot
rányt, melyet megszüntetnie kellene. Épiti az Isten templo
mát s ugyanakkor követ fejt, mcszet éget, homokot hord ; 
mindent megmozgat, vagyis dolgozik önmagán s Luzgólkodik 
a világban ; semmit sem tart magához nem tartozónak. S ez 
a munkája nem kín, nem napszám, hanem aszeretet ösztön
zése; ily erő s kitartás csak a szeretetben van. Azért tehát 
ne törj, ne szakíts, hanem mosolyogva dolgozzáL 

c) Vannak a buzgalomnak betegségei is; ezek a harag, 
bosszanl;odás: ~szúnj meg a haragtól és hadd el a búsulást ; 
ne bosszankodjál, hogy rosszat is cselekedjél» (Zsolt. 36, 8). 
Azután a kedvetlenség, mely a prófétákat is megszállja: 
Mózest, IJlést ... A szentirás biztat: ••Ne bosszankodjál a 
gonosztevőkre, ne irigykedjél a hamisságot cselekvőkren 

(Zsolt. 36, 1). Ezek mind üres, széllel bélelt emberek; cél
talanul futók. - Továbbá az egyoldalúság, mely csak egyet 
rögzít; csak a rosszat látja, s attól elkeseredik, elégiás, siral
mas lélekké lesz. -Van ezeknek gyógyszere is: ne zsugo
rodjá! össze, hanem ~önyörködjél az Úrban és megadja 
neked szíved kivánságát. Bízzál az Úrban és cselekedjél jót, 
és megadja neked szived kivánságát ; lakjál a földön, és 
gazdagságaival tápláitatni fogsz)). Jézus velünk; motívumaink 
az örökkévalóság mélységeiből valók; vér, Jézus vére táplál 
és gyujt tüzet szivünkben. 

•Leoyen hitetek az lltenben •• 

275. «Bizony mondom nektek. Ha valaki e hegynek mondja: 
Indulj meg és merülj a tengerbel és nem kételkedik szlvében, meg
teszem neki!» (Márk 11, 22). 

Ingadozik a szívünk ; nagy benyomások és megrendü
lések alá kerülünk ; a haladó világ hódítása és vívmányai 
mint erős, láthatatlan sugárzás hat szívünkre s fölizgatja azt. 
Ez izgalomban zavaró benyomást tehetnek ránk, kik mondják: 
új világ van, új világnézet, új értékek, új irányok ; hagyjátok 
a régit, éljetek modern emberek módjára. Hogyan álljunk 
bele ez új világba? 
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a) Tényleg elváltozik a világ az ember szemében, ameny
nyiben kitágul és óriási méreteket vesz a lét ; impozáns nagy
ságban emelkedik föl lelkünk előtt, és mi nem győzzük cso
dálni ezt a nagy, tllg, mély, titokzatos, csodálatos világot. 
E világban foglal tért az ember a maga kultúrájával ; hatal
masabban érvényesül, győzni és uralkodni megtanul s életének 
különh formákat alkot, mint amilyenekben régen élt. Abban 
a mértékben, melyben a világ kitágult előttünk s mi uraivá 
lettünk, értékesebbé, tartalmasabbá is vált életünk ; új értéke
ket fedeztünk föl benne, melyeket nagyrabecsülni és élvezni 
nem szégyen, sőt dicső és élvezetes. A világhoz fordulva 
gazdagíthattuk a létet, kedvesebbé, · szebbé tehettük, és 
lsten gondolatát ismerhettük föl ebben is. Nincs kedvünk 
összetörni a világot ; nincs kedvünk elfonnyasztani az élctet l 
Tehetségeink a lét erői és az erők természetszerűen kialakulást 
és akciót sürgetnek. Nem más világ-e, nem más élet-e ez, mint 
a lV., V., IX., XI., XIII. századbeli világélet? Összefoglalva 
a mondottakat : A modern ember szemében elváltozott a 
világkép, nagyobb, impozánsabb lett ; elváltozott a koltu
rális életmód, gazdagabb, erőteljesebb lett; az életnek ennek 
folytán nagyobb értéke lett, melyet letörni s megvetni fölös
leges ; de a hit világa érintetlen, s nehézségeim e részben, 
még ha hegyek is volnának, elmerülnek a tengerben, az Isten 
végtelenségében. 

b) Minél nagyobb lett az ember világa s erősebb élete, 
annál mélyebb és tisztább lett öntudata aziránt, hogy mecha
nika és technika fölött van egy szellemi világ, mely térből 
s időből kimered, azoktól elvonatkazik sa maga örök értékeit 
mindenkor s mindenütt fölragyogtatja. Ezek a szellemi lét 
fölénye anyag s világ fölött ; uralkodó hivatása lét és történés 
rölötl ; intézkedő hatalma saját szabadságában ; fölényes 
Fölülemelkedése az erkölcsi eszmények s törvények érvényesl
tésében; öntudatos intézkedés mindazzal, ami egymás mellett 
lill és egymásra hat ; tartalma a lelkiismeretnek s átérzése 
az erl(ölcsi méltóságnak, akár rongyba, akár hiborba öltöz
ködik ; szóval minél nagyobb s élesebb a világismeret s hatal
ma~abb a világuralom, annál kiemelkedöbb az öntudat a 
szellemi hit s tartalom fölényéről és szuverénitásáról. Quid 
hoc ad aeternitatem? mily silány mindcz az örökkévalósággal 
szemben, mondhatjuk a legmagasabb koltúrfokra állva a 
legtalálóbban. Ad majora natus sum ... ezt senki sem mond
hatja úgy, mint az, ki a legmélyebb ismerettel pillantott be 
a természet múhelyébe l Szépek a vilégok, nagyok értékeik, 
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de ez értékek végre is az én szellemem öntudatának értékei, 
bennem jelentkeznek, s ezeken át s ezeken fölül ismerem én 
föl a szellemi világ örök értékeit. Minél öntudatosabb s gazda
gabb lesz életünk, annál mélyebb s bensőségesebb is lesz ; 
s azzal együtt jár a külsőségesnek sa mcröben történeti elem
nek kicsinylése. Lelkem, lelkem ... az az én kincsem; célja 
a tökéletes, szent élet ; a gazdag, tartalmas fölényes élet 
egész az Istennel való egyesülésig. Ez a lélek, s a benne ki
fejlődő isteni élet a lét koszorúja ; nincs alárendelve semminek, 
senkinek ; sem világnak, sem társadalomnak, sem embernek, 
sem emberiségnek, sem kultúrának, semminek széles e világon. 
Ah, hiszen minden, tudás is, haladás is, kultúra is az életet 
szolgálja s az embert emeli, s ha szolgálja, akkor az az egye
düli, való, édes élet s az ember nem lehet eszköze, hanem ura 
és élvezője. Élet ... az én életem a kultúra tartalma; nél
külem nincs értelme ; tehát végre is én s ismét én, az én látó, 
az én nemesen, tisztán szerető, az én erősen érvényesülő 
lelkem az a legnagyobb valóság, melynek minden szolgál ; 
ami pedig ezt nem szolgálja, hanem leigázza, az gyilkos és 
pártütő elem ; így van gyilkos tudomány, gyilkos kultúra, 
gyilkos társadalom, mely az életet, a valót, a jelent elhanya
golja vagy elfonnyasztja absztrakt eszményekkel, személy
telen hatalmakkal, melyek mint rögeszmék s terheJtségek 
gyötrik el az embert. 

ú Uram, illess, érints meg engem. Érezzem a tiszta 
halhatatlan élet áramát lelkemben l Tisztuljanak szemeim 
a füsttől, a ködtől ... tisztuljon agyam, öntudatom a bódító 
lármától ... Jöjj, nézz bele lelkembe és mond d nekem : Te 
isteni lélek, örök és halhatatlan gyermekem, időben jársz 
s térben, s sokféle terheltség száll meg végig akultúrák során ; 
ne veszítsd el érzékedet természeted fölényes, értéke~ méltó
sága iránt; ne szolgálj semminek; hanem uralkodjál mindenen : 
időn is, szépségen is, hatalmon is, hogy elévülhetlen, üde, 
egészséges légy. Érezd az _isteni élet temperamentumát magad
ban ; szaka j tóval ne borítsd le fényévekkel ki nem mérhetőlelki 
világodat; ízlésedet ne rontsd el, érezd meg a földízt 8 a hulla
szagot mindazon, ami a világot veled fölcserélni megkísérli. 
Nem, nem; azok fölcserélhetlen, mert összehasonlithatlan 
ért~.kek, melyek fgy állnak szemben : világ, erők, tudomfmy, 
kultúra, intézmények, lét és életmód egyfelől, másfelől pedig 
te, akiben a szellemi öntudat képezi fény- és erlSforrását, 
súlypontját és központját tudománynak, kultúrának, lét és 
életmódnak l Te vagy a világ koronája, mely kivirágzik akkor, 
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ha tudással, kultúrával, energiád kifejlésévE-l is szolgálod 
1 legtöbbet : az isteni életet. Deus meus et omnia. 

A 8ZliHI és a gyilkos sz6lllmlvesek. 

276. a) • Vala egy családos ember, ki szőlöt ültelv én, be
kertté azt sövénnyel és sajtót ása benne és tornyot épite és bérbe 
adván azt a mlveseknek, messze útra mene• (Máté 21, 33). 
A családatya az Isten, a szólő az Isten országa, a sövény az 
Isten oltalma, a sajtó az isteni törvény, a torony a tekintély 
védelme ... Mennyit tett nekünk az Úr l Örvend a lelkem, 
ha az Isten országára gondolok; van benne törvény, van 
tekintély, van kőfal, van vasfoglalat; de a kőfal be van festve, 
ékes otthon, s a vasfoglalat miivészi és virággal van benőve. 
Én szeretem ez erős falakat, melyek kedves otthont foglalnak; 
c sövényt, mely kertet, virágot kerít ; e tornyot, mely fölényes, 
impozáns, s oltalmat nyujt. Ez nem terhem, hanem örömöm, 
vigaszom; ez nem békóm, hanem biztonságom, és ugyancsak 
jól érzem magam itt ; végig szökelek e házon, e szőlőn, mint 
gyermek szülőháza udvarán. 

b) aSzölöt ültetvén, bekertlé azt». Van neki szántóföldje is, 
melyre magvát hinti, de szereti országát szőlőhöz hasonlítani, 
szőlöhöz azokon a sziklás hegyoldalakon, az izzó napsugárban; 
ott csákány és kapa is dolgozik, ott verejték csurog és az ég 
tüze sziporkázik ; de van ott virágzás, az az édes illat, ecodor 
suavitatisn; van must, mely erjed; van bor, mely tüzel, föl
villanyoz. - Jézus szercti a lelkeket, kiknek érzelmei illat, 
de erő is ; erjednek, zavarosak ugyan néha, de kitisztulnak, 
s tti.z és erő van bennük. Az Isten szeretete föllelkesit, meg
részegít. Jézus szeretete «cella vinaria», eccelia aromatum», 
boros hajlék, illatos, virágos otthon, - édes és erős. Ilyen 
legyen a lélek, s ne zavarja meg, ha néha érzelem- s gondolat
világa s egész valója erjed ; dolgozza föl érzelmeit s szenve
délyeit tüzzé, erős szeretetté. 

c) aMikor pedig a terményérés ideje elközelgett, szolgáit 
a mtvesekhez küldé, hogy beszedjék a sz(JUJterményt. De a mtvesek 
megfogván az ö szolgáit, némelyet megverének, némelyet meg
ölének, némelyet pedig megkövezének». SzőUinek, édes, tüzes 
bornak kell e szőlőben teremnie, vagyis érzelmes és lelkes, 
erős szeretetnek és annak időről-időre ki kell túnnie. Ez az 
Isten termése; a buja fa, lomb. az éretlen vagy rothadt szőlő, 
ez a világ termése. Érezzük mindnyájan a föladatot, hogy az 
Isten e terményeit meghozzuk; mit érne enélkül sövény, 
sajtó, torony, mit az egyház, ha a lelkek nem lehelnék illatu-
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kat, és ha nem gyulladnak ki szent szeretelben? ó ne kompro
mittáljuk az Isten remeklését kontárkodásunkkali 

d) a Vala pedig egy igen kedves fia, végre azt küldé hozzájuk, 
mondván: Meg fogják becsülni fiamal». Az evangélium lágy 
lesz, ha e fiúról szól: Vala neki még egy igen, igen kedves 
fia ... Prófétáknál, vértanúkná}, királyi lelkeknél, szenteknél 
kedvesebb ; azok szolgák, ez pedig az ő igen kedves fia ... l 
S nem nézi azt a szőlőt bitang jószágnak, hanem úgy szereti, 
hogy a fiát is rápazarolja, azt az igen kedves fiút ... Igen, 
amilyen igen kedves az a fiú, oly igen kedves az ll szőleje; 
avinea mea)), aaz én szőlöm». Az anyaszentegyház s az én 
lelkem az Úr igen kedves szőleje, melyért odaadta igen kedves 
fiát. O, hol a helyem? Isten szlvén; igen kedves vagyole neki; 
fiát odaadja értem l Mily öröm és dicsőség ez és mily köteles
ség há ramlik rám ebből l 

e) uÉs megragadván őt, megölék és kiveték a sz(Jlőböt.. 

Vadkanok csörtetnek a szőlőben, a szólő nem virágzik, ninc! 
édes gyümölcse, sem lelkesi tő nedve, és megölik az igen kedves 
fiút. Pusztulás és mély boldogtalanság kisért ott. -Ezt tették 
a zsidók régen, s lelkük elszáradt ; ezt teszi mindenki, ki 
Krisztust megveli ; lelke nem virágos, nincs benne mélységes 
t úz, nincs az örök élet lelkesülése. Más virágot, más lelkesülést 
az isteni szeretct borával összehasonUlani nem lehet: aki ezt 
nem issza, az nem tudja, hogy mi az élet legméiyebb öröme. 
•Megrészegül nek a te házad bőségélől s gyönyörüseged pataká· 
ból itatod őkeb (Zsolt. 35, 9). «Vajha az én parancsaimra 
figyelmeztél volna, békességed leendett, mint a folyóviz, é!' 
igazságod, mint a tenger örvényei» (Izai. 48, 18). E nélkül 
pedig «eljő és elveszti a mlveseket s a szőlöt másoknak adjau 
Nem, nem, Uram, hO leszek l 

A szl!lllbe kllldiiU kU IIG. 

277. a) (<Egy embernek két fia vala. És elmenvén az elsDhöz, 
mondá: Fiam, menj ma, dolgozzál szőlíJmben. Az pedig felelvén, 
mondá: Nem megyek. ·ne utóbb megbánván, elméne. Azután 
a másikhoz menvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, 
mondá: Elmegyek, Uram/ és nem méne)) (Máté 21, 28). Ime, 
valami az emberi lélek ellentmondásaiból. A nyilvános búnö
sök megvetették az Isten kegyelmét, de Kereszlelő sz. János 
s Jézus prédikálására megtértek és jöttek Magdolna és a 
tékozló fiú nyomaiban Istenhez ; alázatosak és szenlek lettek; 
akik pedig mindig szájukban hordták a11.: Isten igéjét, fari
zeusok és papok, cselekedeteikkel megtagadták azt. - Sok 
a hivő, ki hagyományosan, szokásosan hisz, de nem él ; papok, 
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kik az evangéliumot élethivatásból hirdetik, de nem élik; 
lobbanékony lelkek, kik buzdulnak, sírnak, kik készek foga
dalmat is tenni, de komolyan és következetesen nem élnek. 
Mily kár ez ellentmondó akaratért ; akar is, meg nem is. -
Nagy kegyelem erősen s örömmel akarni; a jóakarat nemes, 
szép világát élvezni. Ezt az Isten adja erőben, csírában, de 
nekem kell kidolgoznom l 

b) «Melyik teljesítette a kett6 közül atyja akaratátJ Felelék 
neki: Az els6». Igen; végleg az; de kezdetben nem. Kezdetben 
nyers, durva, érzéketlen, könnyelmű volt. Mily érdes és tövises 
a lelke, mikor az atya szeretettel jön feléje, sa felelet a durva 
«nem megyek». Mennyi dac, durvaság, keménység a fiatalos, 
tapasztalatlan, önfejű akaratban, ebben a fiatal bikában, 
mely csak ellenkezik, döföget és gondolja, hogy ez az erő és 
boldogság. - Mennyi nyerseség, érdesség a különben jó, 
de durva, ildomtalan akaratosságban. Szüleink, elöljáróink, 
házbelieink és elsősorban az Isten érzik ezt l· Ne legyen a 
lelkünk tövisbokor, sem kemény dió, melyet csak törés után 
lehet élvezni 

c) uMondá nekik Jézus: Bizony mondom nektek, hogy 
a vámosok és parázna személyek megelőznek tileket az Isten 
országábann. Ha már van ellentmondó akarat, kössük össze 
azt minél előbb belátással, alázattal, önmagunkbatérésse!, 
penitenciáva}, hogy jóakarattá váljék; de ne maradjunk 
meg az ellenkezés kopár sziklagerincén tüskebokroknak. 
Mily szegényes élet s mily kudarcos ; vámosok és paráznák 
szégyenítenek meg l Ha nem voltunk ilyenek, vigyázzunk, 
hogy ne legyünk öntelt, külsőséges céhbeli keresztények, az 
evangélium látszatával, de belső tartalma nélkül. Uram, törj 
meg, olvassz meg, zsendits, tisztits, teremts újjá. 

1\ Ulmak menJegz6t &zenG ldrál;rember. 

278. ,,fl asonl6 a mennyekországa egy királyemberhez, ki 
menyegzlit szerze fiának és elküldé szolgáit, hogy a hivatalosokat 
hivják meg; de nem akartak eljönni». (Máté 22, 2.) 

a) Istenhez való viszonyunkat, az ő gondolatai szerint 
berendezett belső világunkat Jézus itt mennyek országának 
hivja. Az a lelkület, hogy hogyan gondolkozom s érzek s 
szeretek, az a legmélyebb hangulat és vágy ..• az én menny
országom. Ezt hasonlitja Jézus menyegzöhöz. Az Isten szere
tettel és boldogsággal jön felém, mint jegyes jön és hiv, hogy 
jöjjünk mi is az ő menyegzőjére. -A menyegző ünnepnap, 
páratlan ünnep; több mint karácsony, húsvét, pünkösd; 
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a mi ünnepnapunk ; a lelkünk fölfrissü), kivirágzik nap
sugarában ; nem érzi az élet terhét, mert lelkes és erős. Gond, 
félelem, rosszindulat távol van tőle ; nem forgácson és törés
földön, hanem virágos pázsiton jár. Ünnepet ül, mely nem 
köznap, hanem fennkölt érzések s emelkedések napja ... Ilyen 
legyen belső világunk. - A menyegző továbbá erős, édes 
öröm, élvezet, megnyugvás abban, akit szeretünk. Nagy 
kincset birunk, szerető lelket találtunk, és azzal egyesülünk ; 
nem vagyunk árvák, idegenek ; van otthonunk l - Ezt az 
ünnepet megteremti a lélekben az erős hit, a kiemelkedés 
világból, halálból ; napra ébreszt, melynek nincs alkonya, 
harmatos, üde, pihent, tavaszi napra. Fölemel, királlyá tesz, 
és a magasból nézem e világot, a várost, a falut, a rétet, a 
mezőt ; mint a sas úszom fönt l Ünnep ez l Hasonlókép örö
möt ad ; ((gaudium magnumn, mert kincset ad : örök reményt, 
J stent, erőt, szépséget ; ''a reménységben örvendezünk» 
(Róm. 12, 12), ''a reménység Istene töltsön be titeket minden 
örömmein (Róm. 15, 13) ; örülünk, mert birjuk, akit szeretünk. 
Nem csüggedünk ; szárnyaló lelkek leszünk, kik himnust 
s zsoltárt énekelnek. Ünnep kell nekem és öröm; ha ez nincs, 
akkor Isten sincs bennem l 

b) Izlelem és élvezem Jézus édes és örvendező lelkét, 
ki mélyen tud örvendezni, és minket is erre nevel. Mások 
azt mondták, hogy ezt meg azt kell tenni, hétszer imádkozni, 
annyiszor mosakodni, ő pedig lelkeket akar, menyegzös 
lelkeket, kik szabad elhatározásból, szeretetből állnak Isten 
mellé. Önérzetes, lendületes és énekes lelkeket, kik a kincsnek 
és a drága gyöngynek szeretetétől ((örömmel mennek és elad
nak mindent», kik ((örömmel tesznek és nem nyögve». Az életet 
Isten nélkül és Istentől távol nehéz élni, de gyermekként 
Isten térdein, örömmel szivünkben, bátran és tisztán élhetjük. 
Ezt az érzést kell magunkban nevelnünk l 

c) «De nem akartak eljönni, elmenvén némelyik majorjába, 
némelyik pedig keresete után». Ezt a szép, édes belső világot 
elhanyagolják és csak a földivel törddnek; az ilyenek lassan
ként üres, fáradt emberek lesznek; tartalom s érték nélkül; 
függvényei a világnak s nem urai s értékei ; a forrást, melyböl 
a világban tudás, múvészet, kultúra fakad, a lelket a maga 
mélységeiben nem tisztelik meg ; világot, szemetet hánynak 
azokba, mialatt azok a mélységek kitölthetlenek, s belölök 
árad a világosság, szépség, öröm l Vagy kereset után járnak 
s gépek lesznek és a munka mechanizmusában elvesztik a 
közvetlen érintkezést Istennel ; a gép az az ö Istenök ; az tör 
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össze földet, vasat, fát, de szivet s embert is ; az csépel ki 
kenyeret s az ember imádja bálványait l Ember csinálta, 
s most lelkét is vaskarjaiba fektette ; nem atyai, nem is 
emberi karok l Szolgaságot hoznak s tűrhetetlen sivárságot l 

A men;vegzlls ruha. 

279. a) «És kimenvén szolgái az utakra, összegyűjték mind, 
akiket találtak, rosszakat és jókat ... Beméne pedig a király és 
látott ott egy embert, ki nem volt menyegzíJs ruhába öltözve. 
És mondá neki: Barátom, hogy jöttél ide be, menyegzíJs ruhád 
nem lévén? Amaz pedig elnémula» (Máté 22, 10). A menyegzős 
házban jók és rosszak vannak ; vannak, kiknek nincs menyeg
zős ruhájuk, nincs ünneplő, örvendező, Istenben erős lelkük. 
Sajnos, azt látjuk. Mint a száraz fa a májusi erdőben, mint 
a pásztortűzhely foltja a harmatos réten, s a király álmél
kodva kérdi: Hogy jöttél ide be menyegzős lelkület nélkül? 
Milyen keresztény vagy, ha újjá nem születtél ; milyen hivő, 
ha örvendezni s erősnek lenni meg nem tanultál ; milyen 
katholikus, ha végtelen boldogságod előnyeinek öntudatára 
nem ébredtél? Ünneplő, örvendező, kegyelmeit élvező, Isten
hez sfmuló, édes-erős jelenlétében élő, lelket kincsnek, drága
gyöngynek néző lelkület nélkül nem jutunk számba l Katho
likusnak, krisztusinak kell lennem következetesen. 

b) «És mondá a király a szolgáknak: Megkötözvén kezeit 
és lábait, vessétek őt a külső sötétségbe ; ott leszen sírás és fogak 
csikorgatása». A nagy vendégségek keleten éjjel tartatván, 
a fényes étteremből kitaszított vendég sötétségre jutott. -
Menyegzl'ís lelkület nélkül az ember sötét s az örök sötétség 
felé halad. Nem hiszek a sötétségbl"n, a szomorúságban, a 
reménytelenségben ; ha fáradt filozófusainktól magam is 
fonnyadni kezdek, nekimegyek hegynek-völgynek, s a vad
rózsas a pipacs és a búzavirág azt kiáltja felém: Nincs igazuk. 
Azután betérek a templomba, ahol az Oltáriszentségben s az 
egyház áldásaiban vízre, gyertyára, hamura, oltárra, szent 
szerekre, Krisztus ruhájának szegélyére ismerek: Jézus van 
velem - kiáltom, - nem járok sötétségben. Házában élek, 
s világosságát és szeretetét élvezem. De hányan vannak 
a külső sötétségben, az ő egyházán kivül, s hányan belső 
sötétségben még egyházán belül is l 

c) Mindkét sötétségtől irtózom, mert elfojtják a vilá
gosságot s az örömöt. Nagyra becsülöm, hogy az e gy házban 
vagyok, mert itt mindenfelől fény és meleg árad belém. Akik 
kivül vannak, azok ezt átlag nem értik, de aki menyegzős 



PROHÁSZKA OTTOKÁR 

ruMban Ql a kiré.ly asztalánál s élvezi az Urat s szentségeiben 
közvetlen benyomásait veszi, az tudja, hogy mi az a «külső 
sötétség», mi az a «házon kivüln lenni, s érti a szentek kemény 
beszédjét, mely a bárkán kivül való vízözönre és a házon 
kivül való sötétségre óva és fenyegetve figyelmeztet. Uram, 
királyom, jó nekem itt lennem l Hála neked l 

A kirilyember menyep6jének eledele. 

280. «Hasonló mennyeknek országa egy királyemberhe:, ki 
menyegzőt szerze fiának» (Máté 22, 2). 

a) A szentáldozásban két ember találkozik : a királyi 
ember, ki menyegzős örömöt akar közölni velünk és az utcáról 
behivott tömeg-ember, kinek nagy szüksége, de semmi jog
igénye e kiváló kegyelemre. Jézus, az erő s az élet igy jön 
felénk : ép, erős, üde, friss, mint a harmatos fenyőerdő ; ki 
nem fáradt, mint a hegyi patak ; lendületes, mint a királyi 
sas, s lejön s e lelket akarja közölni velem, a lápos alföldek 
lakójával. Tudom, hogy ö azért jön, érzem ruhája illatát, 
megcsapja lelkemet az er() s életteljes szellem. Be jó ez; ki
nyitom számat s teleszivom lelkemet leheletével. 

b) Mi az eledel ezen a menyegzön? Ű maga; nem valami
féle tan; azt mások is adják, hanem az 6 életárama, mely 
belöle felénk hat. Mondatokban lehet ugyan kifejezni, amilyc
nekből áll az evangélium, de az is csak szó az életről, lelkület
ről, érzésről, szellemről ; maga ez a ltlek és élet a menyegzős 
eledel. Ezzel telek el, midőn áldozom. Szebb, erősebb élet van 
bennem. Tehát nem szó, nem mondat, hanem vér, meleg 
lelkesülés, öröm az az étel, melyet az Oltáriszentségben veszek. 
Ez a tüzes vér kilocsolja és kiégeti tisztátlanságomat, ez 
amely buzgóvá, aktívvá tesz, ez a lelkesülés fölvidít, ez az 
öröm bátorrá tesz harc és kisértés ellen. Lélek-kenyér ez s 
édes kenyér, apanis pinguis». 

c) Sok-sok ember járul ide mindenféle kétellyel, bajjal, 
gonddal, keserúséggel, vé.ggyal, és mind keres vigaszt s erőt. 
Mélyessze csak bele lelkét Krisztusba: a királyba s biróba, 
a szenvedőbe s jópásztorba, a vándorba s szamaritánba; 
vegye s egye a lelket ; bizonyára talál gyógyulást és erősséget. 
Ne gondolja senki, hogy Krisztus megveti őt. Nem azért 
hívta menyegzőre. Ha pedig becsül és szeret, bizonyára segit. 
~pen azért, mert oly nagy, kiterjeszti figyeimét a leg
igénytelenebbre is. 
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281. a) «Akkor elmenvén a farizeusok, tanácsot tartának, 
hogy megfogják fJt beszédében És hozzája küldék tanítványaikat 
a heródiánusokkain (Máté 22, 15). Mennyi torzalak nyüzsög 
Krisztus körül ; mily fölfogások, 1téletek, ellenszenvek l 
Lehet, mert az egyén veszi a benyomást, s az alakitja ki 
magában a maga képére: igy az imádandó Jézust meg lehet 
vetni, a szép Jézus eltorzulha t, Ű, az életteljes, gyönge, beteges 
alakká válhatik. Mit nem tud a lélek csinálni és elcsinálni l 
O Jézusom, fájdalmas érzéssel nézek rád e lehetőségek szo
morú környezetébőL Én is tükör vagyok, majd domború, 
majd homorú; én is eitorzitom a te nagy gondolataidat és 
megbénítom kegyelmeidet. Mennyire kell fegyelmeznem 
egyéni érzéseimet s benyomásaimat ; mennyire kell tiszti
tanom, áthevftenem, átalakítanom azokat l 

b) <<Mondván: Mester, tudjuk, hogy iga2mond6 vagy, és 
(U Isten útját igazságban tanítod és nem törlJdöl senkivel, mert 
nem tekinted az emberek személyét. Mondd meg tehát nekünk, 
mit állítasz: Szabad-e adót adni a császárnak, vagy sem ?n 
(Máté 22, 16). Hurok minden szó, verem minden kérdés ... 
álarc és cselszövény. Aszó hazug, a szándék gonosz, az ember 
álarcban jár. A száj édes, de a sz!v mérges. A szó himes, de 
fulánkot rejt. <<Mester ln 6 igen, mester, te tudod, hogy meny
nyire nem tartanak téged mcsternek; «tudjuk, hogy igaz
mondó vagy», ó igen, te tudod, hogy álprófétának, népámító
nak néznek, de hizelegnek. - Hogyan állja körül a lelket 
a világ cselvetéssel, illúzióval, rémitgetéssel, hazugsággal, 
csábos szóval, altató példával, ernyesztő lanyhasággal, rossz
indulattal, és meg akarja fogni. S mily könnyen fog meg, 
könnyen botlunk, bukunk ; nem félünk tőle eléggé l Főleg 
az ifjúság hisz és csalódik. Nevelője a léha társaság, ott hallja 
a nyomorúság igéit. Vesd meg és kerüld, mint a síma, ragyogó, 
de utálatos kígyót. 

c) «Az lsten útját igazságban tanílodn. Te nem theóriát 
adsz, hanem valóságot mutatsz s arra vezetsz rá. Theária 
van sok, programm untig elég ; de nekünk az ulsten útjan kell, 
a reális, erényes életút. Mily erő ez a lehetetlenséggel szemben, 
a szóvirágos, nagyképűsködő, erőtlen életbölcseséggel szem
ben, ahol érvényesül «die Melancholie des Besserwallens und 
des Schlechtermachensn. Komolyan kell vennem az evan
géliumot, s okosan kell azt életembe átültetnem. Híven, ön
megtagadással, fegyelmezetten és türelemmel. 

d) « Tildván pedig Jézus az ő álnokságukat, mondá ; Mit 
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kisértetek engem J K épmutat6kl Mutassátok meg nekem az ad6-
pénzt. Azo/c pedig eUJhozának neki egy tizest. Es mondá nekik 
Jézus: Kié ez a kép és e fölírás? Felelék neki: A császáré. 
Akkor mondá nekik: Adjátok meg tehát, ami a császáré, a 
császárnak, és ami Istené, az Istenne/ol. Jézus nem jött nekünk 
törvényeket adni gazdasági problémáinkban, sem irányt adni 
politikánkban. Jézus nem felel a kérdésre, hogy a zsidó nép 
iparkodjék-e vagy sem Rómától függetleniteni magát; ö 
magasabb törvényeket hirdet. Adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré ; a politikai, a gazdasági fejlődést én nem sza
hom meg evangéliumomban, hanem a hullámzó élet ten· 
gere fölé emelem ki a törekvő lelket; lelki függetlenségre, 
szabadságra, Isten-hűségre nevelem öket. A világfejlődés 

a maga útján jár ; de akár klasszikus korszak, akár középkor, 
reneszánsz, vagy újkor jár fölöttünk, legyünk az Isten gyer
mekei ; hordozzuk lelkünkön az ö képét. Nem változtat
hatunk egykönnyen a világon, de mint Isten-gyermekek 
járjunk benne l 

A liparaneaola&. 

282. a) «És kérdé IJt egy törvénytudó, kisértvén őt: Mester, 
melyik a főparancsolat a törvényben? Mondá neki Jézus: 
Szeressed a te Uradat, Istenedet teljes szíuedből és teljes lelkedbiJl 
és teljes elmédbiJl» (Máté 22, 35). Szeresd a te Uradat; amit 
szeretsz s szerethetsz, az mind belöle való ; szíved is a szeretet 
ösztönével, a viszontszeretet igényével s boldogításával 
belöle való. Szeresd, benne találsz mindent; azért önmagáért 
szeretheted csak igazán. «<stenem, mindenem» - hajtogatta 
Assziszi sz. Ferenc. «lsten a szeretetn, mondotta Szent János 
evangélista. Boldogsága a végtelen, tevékeny szeretet ; 
parancsai szeretetböl valók ; - mikor büntet s próbára vet, 
akkor is szeret. - Parancsa nagyon egyszerű : szeress teljes 
szivböl s lélekből, melegen, bensőséggel, érzéssel ; szeress 
engem s minden embert értem. Szeress minden erődből ; 
ne csak szóval, ne csak érzelegve, hanem tettel. - Tégy minél 
többet a szeretet indító-okából, igy : Szeretlek Uram, azért 
teszem vagy tűröm ezt, járok el igy vagy úgy. Nem emberi 
tekintetből, önzésből, haszonért, dicséretvágyból; hanem 
érted, feléd fordítva, azonnal rád vetve mindkét szememet. 

b) «A második pedig hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, 
mint tennenmagadat)). Boldog volna a világ, ha ezt a törvényt 
ismernők s átélnők ; de nagyon távol vagyunk tőle. A világ 
tele van kegyetlenséggel. Lesz-e ez máskép valamikor? l 
Nem filozofálok, de az én körömben a szeretet lángját élesz· 
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tem ; s tegye ezt mindenki tőle telhetőleg. «Ha minden orosz 
egy-egy fát ültetne életében, Oroszországból kert válnék, 
s ha minden ember csak egy valakit boldogítana életében, 
a világból paradicsom volna» (Dosztojevszkij). Ez evangé
liumi gondolat. Kevés ember osztja ; a többi gyűlölködik. 
De akik értik, azok tudják, hogy ez a világ boldogulásának 
útja. - Szeress minden embert, tekintet nélkül országra, 
fajra, vallásra ; szeresd öket : l. viseltessél jóindulattal 
inintuk ; 2. a polgári élet egész vonalán ; 3. ha miniszter, 
orvos, bíró, tanító, hivatalnok vagy, hivatalod jól betöltése 
által ; 4. szeresd az egyest, a társadalmat s a hazát. 

c) «E kél parancsolaton függ az egész törvény s a prófétákn. 
Ez a két parancsolat magában foglal minden egyebet. Aki 
tehát szeret, az magában hordja a törvénykönyvet, s érzi, 
hogy mit kell tennie. Senkinek sincs szüksége sok tudományra, 
sem könyvtárakra, hogy jó ember legyen. Pedig ez az én hiva
tásom s földi célom. Szeretek tehát, s ezáltal leszek jó ember ; 
s minél több türelemmel s önzetlenebbül szeretek, annál jobb 
ember leszek s jobban hasonlítok az Úrhoz, aki szerelett s 
elviseJt engem, hálátlan bűnöst. 

d) Jól kell szeretni. Felebarátunknak teste s lelke van; 
elsősorban lelkére van tekintetem ; nevelem gondolkozását 
s érzületét, vezetem igazságra, megszerettetem vele az erényt, 
vígasztalom, meglátogatom s a testi irgalmasság gyakorla
tait is végzem. - Senkit sem tartok rossznak, kiről biztosan 
nem tudom ; de mindenkit úgy kezelek, mint aki többé
kevésbbé rosszra is hajlandó ; rnindenkit okosan, kímélettel, 
óvatosan kezelek. - Nem szabad jóindulatommal fukarkorl
nom és bizalmatlankodnom, hogy megérdemli-e ez vagy az 
szereletemet s nem csal-e meg. Hisz lstenért szeretek embert l 
Aki sokat okoskodik, az keveset szeret. -Okosnak kell len
nem, alamizsna helyett inkább rnunkát adnom, -az ernberek 
bizalmát megnyernem, - nekik kedvet csinálnom az élet
hez, akadályaikat, nehézségeiket elhárítanom. 

A képmutató lr6stud6k fl farizeusok. 

283. a) ,,Jaj nektek, képmutató irástudók és farizeusok, kik 
tizedel adtok ugyan a mentából, kaporból és köményből, de el
hagyjátok, ami nagyobb a törvényben ... , az irgalmasságot és a 
hitet» (Máté 23, 23). Emberek, becsüljétek meg az lstenért 
átélt, tiszta, igénytelen, nemes, krisztusi életet. Nem élünk 
magunknak, ha lelkiismeretünkkel rneghasonulva, önmagun
kat kerüljük, ha önmagunk szemeibe nézni nem merünk, 

Prohészko : Elmélkedések. ll. 2 
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s belsőnkben csak szemrehányásoke.t hallunk ; ilyeneket : 
Te farizeus-lélek, kívülre valaminek látszol, tiszteletet köve
telsz, becsületet színlelsz, de belül alávaló vagy l Ti fl'.hérre 
meszelt sírok . . . mondotta Krisztus : rothadás s undokság 
van bennetek ; érzitek ti ezt jól, mert bensőtök piszkos és 
alávaló, s kívül akartok érvényesülni. Vétkeztek a belső 

érték tisztelete ellen, s kívül keresitek az ember értékét. 
Élteteknek nincs lelke, nincs bensősége, nincs értéke. Ne 
keressétek az élet értékét külső müvekben, foglalkozásban, 
szereplésben, hivatalban. Az élet értéke a motívum átélt 
szépsége és melege. Jézus mondotta az özvegyről, hogy két 
fillérjében több, nagyobb érték rejlik, mint a farizeusok ara
nyaiban. Ezeknek arany az adományuk, annak arany, erő, 
szépség a szíve. Ezek nem élték át az adományozás erkölcsi
ségét, az átélte ; ezek hidegen adták, az melegen. Az apostol 
pedig a szeretetről, tehát az átélt, meleg érzésről mondja, 
hogy ez minden, és e nélkülminden egyéb semmit sem ér. Ha 
tudományom, ha eszméim volnának, de szcretetem, átérzé
sem nem volna, holt, üres tudománnyal volna telítve fejem. 
Szegény fejem hült gondolatok mauzóleuma volna. Ki
meszelt sír l Ha cselekedeteim volnának, de szeretetem, 
vagyis belső életem nem volna, szegényen tengődném. 

b) <<Ja] nektek, mert tisztogatjátok a pohár és a tál külsejét, 
belül pedig lele vagytok ragadománnyal és tisztállansággaln. Ha 
szép világot, ha kullúrát teremtenék iparkodásommal, ha 
kiáradnék szóban, vállalatokban, ha tömeget mozgatnék, de 
magamnak, lelkem szeretetének nem élnék, a lét céljára rá 
nem nyitottam. Istenem, hát magamban kell élnern ; cselek
véseim jóságának, nemessl>gének, tisztaságának öntudatá
ban kell élnern; annak az öntuda t nak telinek kelllennie fénnyel, 
nemes, meleg motívumokkal, önzetlen, jóindulattal szándé
kokkal! Csak akkor élek igazán. E nélkül automata, a külsö 
világ kényszerzubbonyába szaritott rab vagyok. Egyszóval, 
éljek a7.ért, hogy mindennap jobb legyek. 

c) "Jaj nektek, kik bezárjátok mennyeknek országát az 
emberek elöli. Mert ti nem mentek be s a bemenöket sem hagyjá
tok bejulni''· Nem mentek be, hanem kerülgetitek. Per avia 
et devia ... úttalan utakon, zsákutcában jártok és vezettek 
másokat. Törvényt, parancsot, hagyományt, szokást akarta
tok ... és annak teljesítésére unszoljátok az embert, de a 
mechanikus elvégzésére szorftkoztok e dolognak, s a behato
lásra, átélésre és átélvezésre időt nem adtok. Formalizmussá 
válik így törvénytek és vallástok, s a sok lim-lom elrekeszti 
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előttetek az utat. Mert zsidóvá teszitek a prozelitát, de nem 
teszHrl< bensőségessé; a tömegben, a számban dicsekedhet
tek, de több-lelket nem neveltek. Kiilsö összetartást, hatal
mat sürgettek, de öntudatot, akaratot, bensőséget, érzést 
nem gondoztok Többet mondok : magatok buzgólkodtok, 
prozelitálkodtok s önmagatok édes bensőségét élvezni rá nem 
értek. Nem elég, hogy meg vagyok keresztelve : a krisztusi 
élctet is át kell élnem. Mit használ, ha csak keresztelek, de a 
belső embert ki nem nevelem. Igazán rám illik : magam nem 
mcgyek a mennyországba s másokat be nem vezetek. Tehát 
élni s átélvezni a legkisebb cselekedetet öntudatos moralitásá· 
ban ; ez a titok. Örülni annak, hogy tiszta vagyok s Isten van 
bennem ; szívvel dol~ozni erkölcsi tisztulásomon, ha bűnös 
vagyok j jót tenni át~lvezett jóindulattal j örülni a hitnek, 
a jóakaratnak, a kísértések fölött való győzelemnek. Örülni, 
hogy Jézus van itt az Oltáriszentségben, úgy menni hozzá. 
mint a nyilt paradirsomba. Örülök, ha azt mondom :Jézusom, 
szívhől szeretlek Léged. Beteghez, gyermekhez, emberhez 
öntuch1 Los jóindula l tal közeledem. Ily lelkek nyomúban el
vállozik a világ l 

lgo:zl reollzmus lelkfiok megilélé!ébeo. 

28~. ulaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, merl 
tisztogatjátok a pohár és a lál külsejét, beliif pedig lele vagyto/; 
ragadománnyal és Lisztállansáygal" (Máté 23, 25). 

a) Első érzésünk az legyen, hogy töméntelen sok a hi
bánk. lsten felé iparkodun}{, de szórakozottságunk világosan 
mutatja, hogy a kezdet kezdelénél akadozunk ; szereletünk
nek iránta tettben s úJdozalban kevés kifejezést adunk. Az 
érzékiség buján nő lelkünkben, és mint a vadrepee a búza
termést, úgy lepi el t-s teríti le a fölrlre az érzékiség a lelket. 
Fontold meg, mily nehezen tűröd az ignorúlúsl, mily idegen 
érzelem núlad a türelem, hiú és meg nem tagadott lélek vagy ; 
kívánod, hogy mások kezeikf'n hordozzanak, s úgy jársz az 
erény, az alázat iskolájába, hogy prémiumot keressz. Tekintsd, 
mily nehézkes vagy a penitenriatarlásban, mily szorgos az 
evésben, ivásban, alvásban, mily becézett babának nézed 
testedet, és ha ételed túls:ígosan sós vagy cukros, vagy száraz, 
vagy kozmás, ha zsíros vagy kisült, elégíára hangolod lelked 
húrjait. Mily visszataszító vagy néha társalgásodban, meg
fontolatlan feleleteidben, nehrzkcs az engedelmességben, 
ellenkező másokkal való engedékenységhen, tervtelen és cél
talan foglalkozásaidban, önző számításaidbao, dilettáns 
kötelességeid teljesítésében, szétszórt imáidban ; hallgatni 

2* 
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nem szeretsz, beszélni nem tudsz, világias vagy viselkedésed
ben, fegyelmezetlen .•ondolataidban, affektálsz, koldús vagy 
belső életedben. Hányszor győz rajtun!< a restség, és mily 
kevésszer szállunk ld ellene erélyesen síkra. Hányszor panasz
kodo} előljáróidra l Hányszor hanyagolod el a jót emberi 
tekintetből l Mennyi pelyva és pozdorja, szemét, kóró, for
gács . . . a tisztítótűz élesztésére l Csillagokba nézünk egy 
beláthatatlan nagy kórház tömkelegéből, mely mindenestül 
egészen beleszorult lelkünkbe. 

b) De nemcsak hibáink, hanem bűneink is vannak ; nem
t'Sak kórházról, de hullaházról van itt szó. Bár ne volna raj
tunk a halál szaga ; de a mult alighanem számtalan sötét 
emléket mutat, melyek mindegyike megérdemelte a poklot. 
Nemcsak tényleges hibáink, de nagy bűneink emléke is sür
gessen. A pokol lejtőin szigorú, tüzes erény nő, mint ahogy 
a Vezuv lejtőin tüzes bor terem. Mert akinek máris lángban 
kellene állnia, az tud tűrni hideget-meleget ; akinek «in igne 
devorante)) kellene laknia, az tudja beérni silány koszttal és 
gyakran fűtetlen szobával; akinek békót kellene viselnie, az 
tudja mások kényH is elviselni okosan, s aki Isten ellensége 
,·olt, nem csodálkozik azon, ha nem minden történik fnyére. 
Ez a reális hit önmegtagadottá, alázatossú, fegyelmezetté 
tesz. Tekintsünk gyakran a pokolba ; iszonyú idealizmus ez, 
mely a pokolban végződhetik, és kegyetlen realizmus az, 
mely egyre azt gondolja, hogy oda jöhet. Reméljük, hogy 
nem jutunk oda, de e végtelen szerencsétlenség lehetőségél 
látóhatárunkról le nem törölhetjük. Ne botránkezzunk meg 
ezen ; a vértanúk is a pokolra gondolnak. Gondoltak örök 
dicsőségre, Krisztus szerelmére, a lelkiismeret tisztaságának 
fölségére, l!'ten kegyelmérc ; de gondoltak a pokolra is. Ne 
hidd, hogy csak nagy bűnösöknek való. Puha a pázsitos, 
mohos erdő, de sziklák a bordái. Ha csodákat művelnél is, 
akkor is vigyázz ! Krisztus mondotta. 

c) Realizmusunk harmadik adata a szent kereszt, a 
kínszenvedés. Hogy bevilágít ez a puha, kislelkű lélekbe l 
Isten szereti fiát, de a kereszt felé tereli útját. Mi sem ágyaz
hatjuk meg úgy életünket, hogy házunk mcstergerendája 
ne a kereszt legyen. Ne ijedezzünk tőle; nem erős ház az, 
melynek hiányzik ez a mestergerendája. Gerenda is (kemény, 
durva), de mester is ; tanít sokra ; különösen pedig nevel szép, 
erős, formás, életre. Szeressük az önmegtagadást, de nem 
külső parancsért., hanem a szépségért, mely lelkünkre háram
lik belölt', uFéljed az Istent és távozzál a gonoszlól, mert ez 
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lesz egészségedre testednek s erősítésére csontjai dnak>> (Példa
hesz. 3, 7, 8). 

Megérteni a jelllot és nagy érdekelt. 

285. a) «Ime, én küldök hozzátok prófétálent és bölcseket s 
írástudókat, és azok közül megöltök és megfeszltetek ... , hogy 
rátok szálljon minden igaz· vér .. . >>(Máté 23, 34). Küldök, kik 
szftsák köztetek a szellemct; az én úttöröim, az én vetüle
teim ők. Mindegyik közelebb iparkodott hozni az emberekel 
Istenhez, de kortársai megölték, ti pedig most tisztelitek. 
Mily nagy baj, nem érteni az időt s a nagy érdekeket, melye
ken dolgoznunk kellene, ahelyett gáncsoskodunk ; a multat 
dicsérjük, a jelent félreértjük. Ez téves s veszedelmes eljárás. 
Legyen érzékünk a sok jó iránt, mely most van, s ne állítsuk 
ellentétbe a multat a haladással. - Itt vagyok, itt dolgo
zom, ez az én órám. Tudom, hogy nagy időket él mindig az, 
ki az Isten nagy gondolatainak kifejlődését látja korában, 
s dolgozik rajtuk. 

b) Jézus mélyen megindult; utolsó napjait éli, s végig
tekint az Isten irgalmas gondolatainak egész vonalán. A «rosszn 
az Isten elleni pártütés magaslatán áll Mennyien dolgoztak 
az Úr ellen. Ű mindig Istenért s a lelkekért dolgozott. Szíve 
vágya mint panasz s óvás hangzik el: mindent megtettem 
a lelkekért, népemért. Hazám, nemzetem hogyan szerettelek l 
Mint a tyúk szárnyai alá fogja csibéit, úgy fogtam le én fiai
dat. - Sok munkám vész kárba ; de azért haladok előre l 
Istent nézem, neki szolgálok; sikert nélkülözni tudok. 

c) «Jeruzsálem, Jeruzsálem, mely megölöd a prófétákat . .. 
hányszor akartam én . . • és nem akartad». Te nem akartál ; 
fiaid elpártoltak, ök így akarták ; hazájuk elpusztult, ők 

akarták ; templomukból rom lett, ők akarták. A rossz akarat 
az ember végzete. Az üdv romjai és a pokol örvényei fölött 
elhangzik a fájdalmas szózat: Nem akartál. Isten pedig akar, 
azzal az édes akarattal, melynek mélyéből való az anya szere
tete és a kotlós tyúk ösztöne l Higgyük, hogy csak akarnunk 
kell! Rosszakarat a tétovázó, lanyha, nemtörődő, kislelkű 

akarat is ; jóakarat az erős, készséges, elszánt akarat; ez kell. 

Az Olajfák hegyén, a templommnl szemben. 

286. a) ((És midön kiment a templomból, mondá neki egy a: 
ő tanllványai közül: Mester, nézd, minő kövek s minő épületek. 
És felelvén Jézus, mondá neki: Nem hagyatik iít kő kövön . .. » 
(Márk 13, 1). Diadalmas érzet, az erő és hatalom érzete szállja 
meg az embert, midőn saját alkotásait nézi és a kultúra 
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remekléseit csodálja ; máskor meg a uhiús!\gok hiúsága)) 
remete-gondolatától fázunk. Hány kultúra váltakozott ; 
Tirus s Róma után <<Velence köveib> mossa a mulandóság 
árja, és nemzetek is öregszenek : Cernimus exemplis oppirla 
posse mori ! Palmer szamárhajcsárának iróniája kacag föl 
a mi lelkünkLen is, ki a Maghm·ahhan levő fáraói bas-relie
fek kápiázására indulvilll ki hallotta hajcsárának megjegy
zésH : <•Holnap lel{ópiázzuk a fáraót és dicsőségéb>. Csak a 
lélek halhatatlan, és hervadatlan szépsége mosolyog felénk 
Tírus, Jeruzsálem, Róma, Velence ráncos ábrázata fölött ell 
Ez az igazi diadal {•s iiröm ! 

b) <<És midön az Olaifák hegyén ü ll a templommal átellen
ben, külön kérdezek öt Péter és Jakab, János és András: Mondd 
meg nekünk, mikor lesznek ezek, és mi lesz jele, mikor mind
ezek teljesedni fognak?)) Ezek az érdeklődő <<látók», ezek a 
prófétai lelkek, kik Jézus színeváltozását szemlélt.ék a Tábo
ron és szemlélni fogják majd elsöléledését a Gethsemani
kertben, itt is a távol jövőbe néznek és látni akarják a nyo
morúság s az enyészet színeváltozását ; Antikrisztus, világ
égés, világ-megújulús, mennyei Jeruzsálem, az ö katasztró
fáik. Mi ezzel nem sokat törődün!{; Jáljuk a világfejlődés 

isteni gondolatainak képzeletünket meghaladó mérveit; n 
világ és élete isteni slílusban van tartva, s mi alázattal imád
juk az Ura t, ha teremlésének elejéről és végéről nincs is fo
galmunk. Egyet jól tudunk: eljön az utolsó nap, az Úr napja, 
mclyen meg fogja engedni, hogy terveibe s azok fölséges kivi
telébe belepillanthassunk; eljön az ő igazolásának, a theo
dikeának napja, mikor kiviláglik, hogy neki van igaza, és 
hogy miért kellett nlindennek igy és nem máskép lennie. 
Leszünk mi is <<látók>> ; addig pedig legyünk «hivők)), örven
dező, a nagy világkialakulást s az Isten győzelmeit sejtő 

hivők. 

c) «Támadnak hamis Kriszlusok . .. A nap elsötétedik, 
a hold nem ad vildgosságol és az ég rsil/agai lehullanak ... És 
akkor megldlják az ember fiát jönni a felhőkben nagy erővel és 
dicsőséggel". Tudjuk, hogy a világvég kozmikus kalasztrófái 
nem egyebek kollöi színczésnél és népies leírásnáL Ahogy 
Mózes népiesen írta le a teremtés történetét, úgy az apokalip
tika a világ végét, s hozzá még szenvedélyc~en. élénk képzelet
tel, heves lélekkel, alal<zalos nyelven. Mi csak azon iparko
dunk, hogy az igaz, ősi Krisztust el ne hagyjuk, hogy napunk 
el ne sötétedjék s csillagjaink le ne hulljanak l Kozmikus érte
lemben a világvég e leírásait igazakn::~k nem tartjuk, mert arra 
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a néphitre vonatkoznak, rnely a földet a mindenség közép
pontjának, a napot, holdat, csillagokat kicsiny és mozgó 
testeknek képzelte ; az a gondolat, hogy ez óriás égitestek 
ütközésétől a föld, izzó gáztömeggé változnék, teljesen idegen 
az apokaliptikában ; de annál inkább sürgetjük a lélekvég, az 
élet- és örömvég veszedelmének megszfvlelését. Jézus nem 
akarta megmondani a világvég idejét és módját, használta 
az apokaliptika nyelvezetét, de a lélekvégre rámutatott: 
Ha bűnben meghaltok, elkárhoztok. Ezt tudnom elég, hogy 
bármely kalasztrófán keresztülvágjam magamat tiszta lel
kem hitével l Hit és erkölcsi tisztaság l <.Vigyázzatok tehát és 
imádkozzatok, hogy rnikor hirtelen eljövend, ne találjon tite
ket alvan (Márk, 13, 33). 

A vlláo vége. 

287. a) ccMidön lehdl Iátjálok a pusztulás utálalosságát, ... 
akkor akik Judeában vannak, fussanak a hegyekre . .. Mindjárt 
pedig ama napok után a nap elsötétedik, a hold nem ad világos
ságot, a csillagok lehullanak az égből . .. és akkor feltűnik az 
emberfiának jele az égen ; és akkor sirnak majd a föld nemzet
ségein (Málé 24, 15). Az alázatos ernberfia dicsőséges eljöve
tele ; leereszkedik ismét, aki elment tőlünk az Olajfák hegyén 
az első áldozócsütörtökön, s akit vártunk és kívántunk; ez az 
ő fényes adventje. Angyalok viszik zászlaját, a tündöklő ke
resztet, s a napnyugta összes szlneinek tüzes pompájában 
égő felhők az ö diadalszekere; angyalok harsonái zengik végig 
a tisztuló földön az Isten újrateremtő és föltámasztó akara
tát, az új ulegyen))-t, melynél fogva a lelkek ismét megfelelő 
testet öltenek ; e lelkek mélyéből kiszakad himnus és panasz, 
a szerint, amint extatikus öröm, vagy vérfagyasztó rémület 
toll i el őket. -Térdenállva nézem királyomnak és bírámnak 
e diadalmenetét: mily szép, mily hatalmas vagy, te <<rex tre
mendae majestatis ln Mily édes voltál Betlehemben ; mily 
csendes s igénytelen az Oltáriszentségben ; nyelvemen olvadsz 
el, édességgel töltesz el, te közeli lsten; hitem komolyságával 
akarok rászolgálni, hogy kegyes bírám légy. Tőlem függ. 

b) «Akkor majd igy szól a király azoknak, kik jobbja felől 
leszne/;: Jöjjetek atyám áldottai, birjátok a világ kezdetétől nek
lP.k készitell orszógCJi» (Máté 25, 34). Jézus megpillantja a krisz
tusi lelkek tündöklő csoportj;H; fehér ruhában, pálmákkal 
kezükben éneklik : Benedict us, qui venit ... Szeretettel néz 
rájuk : <•Koszorúm, koronám vagytok. Testvéreim, isteni vér l 
Jöjjetek atyám áldottai ; nagy áldás, a teremtő, megváltó, 
me~szentelö Isten áldása teljesült rajtatok. Ti éllétek át az 
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eletet dicsóséggé, ti a muló időt örök ifjúsággá, ti a szenvedést 
örömmé l Bírjátok az országot, melyért imádkoztatok s élte
tek és küzdöttetek, hogy ccjöjjön el a te országod)); Isten 
hatalma, szépsége, kegyelme mennyországgá alakult ki ben
netek,,, Mily diadalmas örömmel mondja ezt Jézus és mily 
szenvedélyes szeretettel önti ki lelkét híveire ez utolsó áldás
ban. Három áldást rmlít az evangélium : l. megáldotta a 
gyermrkeket, a kicsinyeket s az ö képviseletükben mindazo
kat, kik szívből alázatosak ; 2. az Olajfák hegyén mennybe
menetelekor a tanítványokat, hogy a búcsúzás keserűségébe 
beleállítsa szeretetének és összeköttetésének biztosítékát ; 
3. most megáldja győzelmes híveit. A kezdet, a küzdelem, a 
végleges, szerenesés kifejlődés áldásai ezek. Lefoglalom ma
gamnak mind a hármat. 

c) ccAkkor igy szól majd azoknak is, kik balfelől lesznek: 
Távozzatok tölem átkozoltak, az örök tűzre ... A rosszak lelkü
letét két vonás jellemzi: rémület és átok. Krisztus mondta 
róluk, hogy itt a földön nincs békéjük ; nyugtalanság jellemzi 
pszichológiájukat ; nem biztosak hitetlenségükben ; mondják, 
hogy ccprimos deos timor fecit», a félelem csinált isteneket, 
de ez a cctimor" az ö folytonos kísér6jük; ez villan ki abban 
a fanatizmusban is, mellyel a hitet üldözik. Aki nem fél, az 
nem törődik folyton a rémületes ellenséggel. - Ez a bizony
talanság rémületté lesz a végítéleten ; ((életet, irányt, célt 
tévesztettünk- mondják majd- és mindent elvesztettünk. 
Az élet nagy kérdései iránt fölületes ellenszenvvel viseltet
tünk ; Az Istent tagadtuk s fölségét komolyha nem vettük. 
Ime a mi ítéletünk,,, Távozzatok tőlem, kiknek lappangó 
átkuk épen az volt, hogy távol voltatok tölem; most ez az átok 
mint eltaszítás, végleges elszakadás és kárhozat szakad rátok. 
ú vegyük komolyha az életet és céljait, hitben, szeretetben, 
munkában. 

A vtláglt61ea. 

288. a) Az utolsó itélet komoly, fölséges nap; az lsten 
igazságának, szentségének, nagyságának ünnepe. Ontuda
tunkra hozza a lét, az élet és a halál komolyságát; világtörté
nelem, faji, nyelvi, kultúrai különbségek mint száraz hüve
lyek válnak le a lelki világról ; állás, jog, társadalmi állapot 
olyan lesz, mint a ruha, melyből kivetkőztünk, és a lélek 
meztelenül áll majd Isten s a világ előtt; sem szóbeszéd, sem 
látszat nem takarhatja Ie igazi alakját. Mily szép, nemes. 
ragyogó az egyik, mily nyomorúságos és szánalmas a másik, 
Meglátjuk majd, hogy mily természetes előny vagy hátrány 
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volt benne és milyen volt a kegyelem scgítsPge ; feltűnik majd 
az egyén sajátossága sa körülmények és a társadalmi állapo
tok befolyása ; az adott tényezökből kijegecesedik az az 
erkölcsiség, mely a mi tartalmunk. - Ez mind látnivaló ; 
nem lesz ott pör-, vád- vagy védbeszéd ; minden tárva lesz 
az Isten és világ előtt. Csontokig ható megvilágításban lesz 
hiúságom, önzésem, kevélységem, kislelküségem, hamissá
gom, és fölkiáltok : Isten, neked van igazad ; te jót akar
táll -Jót akarok én is, jót, szívből, igazán, nemesen, egye
nesen ; jót, mely érték Isten előtt. 

b) A világítéleten kitűnik maj d, hogy mit tett az lsten 
az emberért, és hogy mennyi kegyelémben részesítette az 
egyest a keresztségtől az utolsó leheletig ; hogy hány magot 
hullatott földjére ; hány munkást küldött szölöjébe ; mily 
féltékenyen nevelte és óvta ; mily példaképek áldásában része
sítette. O hány magja hullott a nagy szántóvetőnek tövises 
földre, és mily későn s mily nyomorék módon serkent ki l 
Kegyelem, kegyelem, mily kegyetlen utakon jársz, sorsod 
az élet sziklás pusztasága, s csak az emberi lélek rest és tehe
tetlen reakcióit váltod ki l Kiviláglik majd, hogy mily gyá
szos kivitelre találtak sokakban Isten erőteljes tervei, ellen
ben mily szerencsésre Krisztus híveiben l O ne rontsuk el az 
Isten múveit l Nem panaszlom föl, hogy sok a rossz, hanem 
teszek mínél több jót. 

c) A világitéleten kitűnik majd, hogy mcnnyi az a jó, 
amit tényleg jószándékkal, Istenért végeztünk, s mennyi 
a pelyva és pozdorja az élet szérújén. A pszichológia homályos, 
csalfa, bizonytalan világ, tele ösztönösségge!, látszattal és 
illuzióval ; ezeket csak a komoly önvizsgálat s megfigyelés 
és fegyelmezett önnevelés képes megtörni. Csak ez lehet némi
leg tisztában magával ; csak ez látja igazán fátyolozatlanul 
saját képét. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy mennyi az ösz
tönös, öntudatlan, csalfa, nemtelen elem a mi érzületünkben ; 
tartsuk szemmel, hogy színezik, zavarják s hozzák forron
gásba az öntudatnak tisztuló mélységeit. Fegyelmezni s foly
ton nevelni önmagát. 

d) Az utolsó ítéleten Krisztus nemcsak szivünk-lelkünk 
titkait tárja ki, hanem rámutat a nagy szociális föladatra, 
az éhezők, szomjazók, meztelenek, betegek, búnösök fölkaro
lásé.ra, kiknek elgyötört lelke a keresztény kötelességteljesí
tésnek szinte természetes útjaira mutatott rá. Ébredjünk 
tudatára a szent, komoly Isten-akaratnak. Isten akarja, 
hogy könyörüljünk rajtuk. Krisztus azonositotta magát ve-
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Jük, s a természet követeli: natura exigit, imperat Deus, 
főleg mióla a ((natural) Istennel egyesült Jézusban. Aki ezt 
átérezte, az éhezik az éhezőkke!, szenved a szenvedökkel 
és enyhítésükben (mint) Isten akaratának édes teljesítésén 
dolgozik l 

•Béketűrésben birJátok lelketekeh (Luk. lU, 18) 

289. a) Béketűrés kell, tekintve belső világunkat. Ellen
tétek közt mozgunk és azokat magunkban hordozzuk; ez 
ellentétek a szellemi és az anyagi világ, metafizika és fizika ; 
mi vagyunk ütközőpontjai időnek és örökkévalóságnak, vé
gesnek és végtelennek. Ezeket csak az alázatos hitben lehet 
harmonizálni; aki ezt nem teszi. az eltelik az egyikkel és ta
gadja a másikat. Kísértetbe esik, mert az ördög mutat a 
szép földre és mindent igér, csillogó aranyat, hatalmat, élve
zetet ; bálványokat farag, humanizmust, filantrópiát telve 
lsten-feledéssel. ((Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád» és 
megnyugszik szavadon ; elviselem a nagy világot s titkait 
szavadért ; béketűrésben birom lelkemet. 

b) Sok tekintetben meghasonlott lélek vagyok; szenve
délyeim, rossz hajlamaim és különösen búneim aggasztanak ; 
az illuziók pusztaságában járok, az erények füstölgő romjai 
közt. Aki csúnya vidéken, szélrombolt városban vagy leégett 
házban lakik, aki mindig csak rosszat lát, aki erkölcsi világ
rendben nem hisz, annak a lelke földúlt ; és azért a fegyelem, 
az önmegtagadás, a bűnbánat béketűrésére van szüksége, me ly 
végre is békét nyujt neki, és ö jóakaratában, lstenhez való 
ragaszkodásában kiemelkedik a környékezö rosszból s meg
nyugszik Istenben. 

c) Az erényes élet béketűrésében leszünk urai a helyzet
nek, s szent öröm tölt el minket. Ha lsten kegyelmét s közel
ségét érezzük, akkor tölt el öröm. Ezt nélkülözi sokszor az 
ember. Éljen, minl sziklavárban Istenben, tegyen mindcn
nap öntudatosan minél több jót, bízzék mindig az Úrban, 
s legyőzi az élet nyugtalanságát. Fékezze természetét ; ne 
keressen külsö, érzéki örömöket ; foglalkozzék, ne morfondál
jon egészsége és sorsa fölött, akkor nem szállja meg búskomor
ság, kedvetlenség lelkét. In patienlia et Deo l 

A remény. 

290. «És hasonlatosságot monda nekik: Nézzélek a fügefá l 
és a többi fákat. Mikor immár gyümölcsözésnek indulnak, tud
játok, hogy közel van a nyár ; úgy ti is, midőn látjátok ezeket 
meytörténni, tudjátok, hogy közel van az Istenországall (Luk. 
21, 29). 



A NAGYH~T 27 

a) A fa trli álomból, tavaszi szelek, viharzó ~jt>k, májusi 
fagyok clarúra kihajt ; ti is a világ sok fordulása daeára higy
gyétek, hogy az Isten gondolatai s az Isten szent akarata 
érvényesül bennetek, s ez a hit és remény el ne hagyjon tite
ket. - Lelketek is ily duzzadó, ébredő fa legyen ; reménye 
az ő tavaszi, ébresztő ereje ; remény a lélek lendülete. -
Tél van, ha magamat nézem, de napsugár a magasból, az az 
c<inspirab caritas, spes, fortitudo», amit Isten ad, biztat. 
Szelek sivítnak körülöttem, kísértések; fagyok szomoríta
nak, sikertelenségek ; de ''spes mea ab uberibus malris meae)), 
anyatejjel szívtam magamban a reményt, segítő, erősítő, 

boldogiló Il'tenemben l 
b) Szükségem van reményre : l. hogy éljek, hisz életem 

pulzusa ez ; 2. hogy erős legyek, <<praecinclusn, fölszerelve ; 
arnilyen volt Ráfae) angyal, ki mint útra kész, kedves ifjú 
jelent meg Tóbiásnak ; vállalkozó, fiatalos erőben ; zavartalan 
tiszta szemmel nézett az út elé a jövőbe. Ez az a lelkület, 
mely friss, üde, erős életet sugároz. S ezt megérzik mások is, 
mert valamint árnyékot vet testünk, úgy befolyást gyakorol 
lelkünk; 3. kell a remény, hogy menedékem legyen, ((altissi
mum refugiuron; bajok, kétely, gúny, üldözés fölött elvág
tatok. «Aki a Fölséges segítségében lakik, a menny Istenének 
oltalmában marad. Mondhatja az Úrnak : Oltalmazóm vagy 
te és segítségem» (Zsolt. 90, 1). A magasból nézek le a nyüzsgő 
világra. 

c) Azért aztán a remény nagy stílben dolgozik ; nagy 
terveknek és elhatározásoknak él. Mennyi erő, mert bizalom 
van e szóban : "Mindent megbirok Abban, ki megerősitn. 

Az isteni mindenhatóságot semmi sem dicsőíti meg annyira, 
mint az, hogy mindenhatókká teszi azokat, kik benne biz
nak. Ez a reményteljes lelkület hasson ki belőlünk, hogy 
másokat ts ébreszthessünk s nevelhl'ssünk. "Bízzatok benne, 
öntsétek ki előtte szíveteket ; Isten a mi segítőnk)) (Zsolt 61, 
9). Nagyon jó ez nekiink : <~Boldogok mindnyájao, kik benne 
híznak·> (Zsolt. 2, 13). Sohase Jegyünk kisJelküek, mert <•senki 
sem szégyenült meg, aki az Úrban bízott)). (Ecel. 2, 11). Ha 
megrö~zött bűnösről is volna szó, akkor is: nAki hozzám jön, 
azt nem vetem ki>l (Ján. 6, 37). A halálban is az Úr a bizal
mam : "Ha szintén megöl is engem, öbenne reménylek)> (Jób 
13, 15). ((Az Úrban bízván, nem fogok lankadni!, (Zsolt. 25, 1). 
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A llz ezllz. 
291. a) «Hasonló leszen mennyeknelc országa a ttz szúzhöz, 

kik vévén lámpái/cal, eléje menének a völegénynek és meny
asszonynak. Ot pedig ezek közül eszielen vala és öl eszes,, (Máté 
25, 1 ). A tiz sz űz képviseli a virágzó, szép életet. Mennyi 
remény s jókedv van e nyoszolyó-lányoJc<.ban ; menyegzős a 
lelkületük, kik az élet ünnepeit élik. - Tavaszban kell az 
embernek állnia; először is az ifjúságnak; derú és fény, erő 
s öröm kell bele. Azután a küzdő emberiségnek is tavaszban 
kell állnia, hogy le ne tegyen a szebb, jobb, nemesebb élet 
reményéről ; hogy mindig várja a folytatást ; akarjon fej
lődni itt, és akarja az «élet koszorújáb elnyerni ott. - Ma
gamra nézve is mindig sürgetem a folytatást ; «folytatás kö
vetkezikn, az van ráírva minden lelki fázisomra s minden 
törekvésemre. 

b) «Késvén pedig a völegény, szunnyadozának». Aludtak, 
pihentek, de a mécsük égett, már akiknek ; voltak, kiknek 
nem égett. -Az életben állunk mint éjben; kell, hogy egész 
életünkre Krisztus világossága legyen kiöntve. Az Úrjövet 
éjében mécsünk a hit mécse ; ez ég s eligazít. - Mily ''bclsll» 
sötétségben élnek azok, kiknek ez a mécs nem világoskodik, 
és mily akülső» sötétség tetézi majd ezt a belsőt, mikor Isten 
elfordul tőlük. - Meglóbázarn mécsemet, napsugaras lesz a 
lelkem tőle. - A tudománynak is van mécse, de világossága 
nem ér messzire ; a lélek mély!'égeit meg nem világítja. Mily 
csenevész nemzedék lehet az, mely e sötétségben születik, s 
melynek bölcsőjénél a darvinizmus, történeti materializmus 
s más ily füstölgő kanócok éktelenkednek. 

c) «Éjfélkor pedi,q kiállás lőn: Ime a völegén.IJ j{J, menje
lck eléje». Mily fölséges, kegyelmes, isteni tett, hogy jön; 
virrasztó lelkeket, koszorús lányokat, égő méccsel feléje siető 
násznépet vár méltán, s ha hozzá még szeretettel és édes, föl
séges odaadással jön, ha értünk jön és üdvözíteni jön : úgy-e 
akkor dobogó szívvel, ragyogó szemmel, világoskodó, szerető 
lélekkel kell eléje jönnünk. Akiben ez megvan, abban a krisz
tusi lelkület, amennyország van; akiben pedig nincs, az nem 
ertette meg az Urat és nem használta föl kegyelmét s nem 
árasztotta ki életére a hívő és szerető lélek világosság:'lt. -
Ó Uram, virrasztani, téged várni, közeledésedet, mely egybe
kelésern lesz veled, kivánni, az mennyországom, melyről le 
nem mondok. 

d) •Akkor mind fölkelének; az eszlelenek pedig mondák az 
eszeseknek: Adjatok olajtokból». lAdjatok olajtokböJ l Adjatok 
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világosságotokból; legyen bennünk is fény, derű, öröm, jó
kedv - mondják a hitetlen, bizalmatlan, hanyag, világias 
lelkek. Nem adhatunk -felelik az okos szűzek -, menjetek 
a boltokba s vegyetek magatoknak. - Senkinek sem lesz 
világossága, ki nem gondoskodik olajáról ; nem lesz hite, 
ha nem imádkozik ; nem lesz szeretete, ha bűneit meg nem 
bánja ; nem lesz Krisztus vigasza s derűje rajta, ha áldozato
kat nem hoz ; száraz lélek lesz, ha áhitatában, beosőségében, 
föltétlen odaadásában nem fakad olajforrása. 

e) <<Világosságodból adj, olajodból ne adjn, ez bölcsmondás. 
Máshol mondja az Úr : világoskodjánal{ jócselekedeteitek, 
példátok, erényetek, s igazítsátok el ezzel az embereket az 
igazság felé ; ez kötelességünk. Oktalan volna azonban az 
az ember, ki másoknak akarván szolgálni, önmagát elhanya
golná ; olaja, erénye szeretete ezáltal elapadna, és természe
tesen mécsese is elaludnék Lelki életünk kárával másokon 
segítenünk nem lehet ; elsötétülünk csakhamar mi is, ők is. 
Olajomat óvom ; lelki életemet ápolom ; imáimat, elmélkedé
semel cl nem hanyagolom, a szentségekhez járulok; fegyel
mezem s nevelem magamat; így leszek jó másnak, merl 
előbb jó voltam magamnak. 

f) <<A kik készen voltak, bemenének a menyegzőre, és az ajtó 
bezáraték. V égiére eljönnek a többi szűzek, mondván: Uram, 
Uram, n11isd meg nelriink». Kopognak az ajtón, de az nem nyí
lik. Jönnek az elkésett lelkek, kiknek csak későn nyílt meg 
szcmük s mozdull meg szívük. Megjönnek a halhatatlanság 
föl nem ismert s elhanyagolt igényeivel, szívük elfojtott, 
iéireismert ösztöneive!, a fölületes, bűnös élet rongyaiba taka
rázva az örök kapuk elé, s kopognak ; megjönnek hajótpröt
ten, koporsódeszkákon úszva, megviselten, a kegyelem és 
az idő kincseit a feneketlen mélységekben elvesztve, meg
érkeznek az örök élet partjaihoz, s révre vergődnek mint 
koldúsok s nem mint menyasszonyok. Mily szomorú, mily 
sajnálatraméltó élet és éleh·/>g J Jézus mondja : nem ismerlek. 
Nem látom rajtatok az isteni vért, a krisztusi típust, az örök
kévaló hivatás s remény nagy stílusát . . . Távozzatok l 
Hová'? kihez? mire? rninek? Rettenetes itélete a célt nem 
ismert s célt tévesztett életnek l 

A talentumok. 

292. ((Egy mcssze útra menendő ember eléhívá ·szolgáit és 
átadá nekik javait. És egynek öt talentumot ada, másnak pedig 
ket/61, ismét másnak egyet ... Elméne pedig, aki öt talentumot 
vett vala, és kereskedék azokkal, és más ötöt nyere. Hasonl6-
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képen az is, aki kettlJt vett vala, más kettőt nyert. Aki pedig 
egyet vett vala, elmenvén, a földbe ásá és elrejté ura p,5nzét. 
Sok idő mulva pedig visszajövén ama szolgák ura, számot vetett 
velük. És eljövén, ki öl talentumot vett vala, más öl talentumot 
lwzott, mondván: Uram, öt talentumot adtál nekem, ime, más 
ötöl nyertem rajta. Mondá neki ura: Örülj, jó és hív szolgám, 
mivelhogy a kevésben hú voltál, sokat bízok rád, menj be urad 
örömébe. (Igy törlént a kél talentumossal is.) Eljövén pedig az is, 
ki egy talentumot veli vala, mondá: Uram, tudom, hogy kemény 
ember vagy, aratsz, ahol nem velellél, és gyüjlesz, ahol nem hin
tettél; félvén tehát, elmentem és talentumodal a földbe rejleltem; 
íme, itt a tied. Felelvén pedig ura, mondá neki: Gonosz és rest 
szolga . . . pénzemet a pénzváltóknak kellell volna adnod, és én 
megjövén, kamattal vellern volna meg, ami enyém)) (Máté 25, 14). 

a) Talentum sokféle van ; egyiknek öt, másiknak kettő, 
vagy egy. Ezek természetes s természetfölötti erők és adatok, 
melyekkel szemben állok ((énn, akinek e talentumokat egyéni, 
szép életemmé kell földolgoznom ; dolgozzatok, szerezzctek, 
alkossatok, - mondja az Úr, - senki sem megy be ((Ura 
örömébe)) azért, mert öt, vagy két talentuma van, valamint 
az egy talentum nem akadály abban, hogy valaki az örömbe 
bemenjen. lsten ide állított, igy szerelt föl, s bármilyen legyek, 
van erőm hozzá, hogy bemenjek örömébe. Az ((én)), a lélek 
a fő; ez a lélek a maga öntudatában szemben áll saját maga 
tehetségeivel is, melyek nem tőle vannak. s boldogsága attól 
függ, hogy föleszmél és mondja : Ime Uram, itt vagyok ; 
hálát adok és örülök, hogy vagyok, fölhasználom tehetségei
met s szolgálok neked l 

b) Azért sem ment be senki «Ura örömébe)), mert öt új, 
vagy két új talentumot szerzett, ha ezalatt külső müveket, 
vagy sikert értünk, pl. tudományos müveket, szónoki sike
reket, gazdagságot, birt, találmányokat. A rajtam kívül álló 
mú, a tudomány, vagy külső érvényesülés nem az én egyéni
ségem, hanem inkább csak egy-egy funkcióm. Mindez több 
oly föltételtől és kelléktől függ, ami nem én. - Ha a mü, 
a siker volna az érték, akkor nem az ember volna a cél, ha
nem a mii, és az ember eszköz volna hozzá. - Azután meg, 
kiclégit-e valakit a külső mü, a siker? ((Es war kaum jemand 
gross, der nicht eine Kluft zwisehen dem Wollen und Voll
bringen schmerzlich empfand, der nicht weit mehr zu sagen 
hatte, als ihm zu sagen vergönn t war.''- A múvek csak tükrö
zései, csak csipetei a belső világnak. Ne szolgáljak tehát siker
nek, hirnek l!s ne bántson, ha e részben szerenesés nem vagyok. 
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c) A lét súlyponlja nincs a talentumokban, sem a siker
ben : nem azért élünk, hogy tudósok, múvészek, technikuso)<, 
koltúremberek legyünk ; ezek mind a nagy világfejlődés 

relatív adatai ; hanem a lét értéke maga az Isten dicsösé
gére folytatott, tehetségeinknek megfelelő munka. Az én érté
kern nem az, hogy öt talenturoom van, s értéktelenségern 
sem az, hogy egy talenturoom van, hanem az, hogy köteles
séget s szolgálatot hiven teljesitek, s várom az Úr örömét. 
Tudom, hogy Isteq adta, amim van ; tudom, hogy hasonul
nom kell hozzá erőim kialakításában, gondolatban, akarat
ban, érzésben, hitben, szeretetben ; tudom, hogy az életnek 
végtelen jelentősége van ; erre felé járok bízó, munkás életben. 

d) (( Vegyélele el tehát tőle a talentumot és adjátok annak, 
kinek tíz talentuma vagqon ... Mert mindannak, kinek vagyon, 
adatik, attól pedig, akinek nincs, amivel birni látszik is, el
vétetik tőle)). Aki fölhasználja a tehetséget az isteni, szép, 
belső világ kialakítására, az egyre bővelkedik ; egyre több, 
mélyebb, tisztább öröme lesz ; aki pedig a világért, az utcá
ért, az ingerért dolgozik, egyre szegényebb lesz ; minél öre
gebb, annál szomorúbb lesz, <<S mig (reményeid) lepkeszár
nyait hiába kergeted, lezajlik életed, és állasz pályád szélén''· 

Az utolsó vacsora hangulata. 

293. <<A kovásztalanole első napján pedig a tanítványok 
.Jézushoz járulának, mondván: Hol akarod, hogy elkészítsük 
ételedre a húsvélot? . • . Beesleled vén pedig lelelepedék tizenkél 
tanítván!faivab) (Máté 26, 17). ((És kezdé mosni a tanítványok 
lábait)) (Ján. 13, 5). 

a) Jézus hangulata zöldcsütörtök este. Az utolsó vacsora 
terme telítve van Jézus nagy lelkével. A lelkek is sugároznak. 
s emlékeikben le van foglalva szellemük. - A kőszén a nap
nak sok ezer év előtt kisugárzott hevét adja ki ; a nagy lelkek 
múveikben és intézményeikben sugározzák ki melegüket. 
S van-e mű és intézmény; mint az Oltáriszentség; nemcsak 
szelleme van meg itt Jézusnak, hanem ő maga, annak az első, 
szent, sejtelmes, szeretettől telített estének érzelmeivel. Lelke 
felhő; áldás permetezik s villámok villannak belőle. Főérzelme 
a szeretet, mely nem bir elszakadni ; szeretetröl, páratlan, 
hősies érzésekről beszél ; azután teljes öntudatában annak, 
hogy <<Istentől jött s hozzá megy visszan, mélyen megalázva 
magát, mossa tanítványainak lábait ; már nem beszél, hanem 
alázatban leborul mindegyik előtt külön, hogy megrendül
jenek annak átérzésétől, ho~ mennyire szereti öket l Azt 
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érezzétek, amit Krisztuf» érzett. Szemében mély tfiz ég: 
izgatott; keze izzadt, tapadós; lázas érzések járják át lelkét. 
EI kell szakadnia ; szívének ez kín és gyötrelem ; de szere
tete győz: emlékül itt hagyja titokzatos, szentségi jelenlétét. 
Az ö szeretete sem tagadja meg a maga természetét; együtt
létet akar, és azt meg is teremti. Ime, Jézus tanítványai
nak lábainál ; ha nem szeretne, nem volna oly alázatos, és 
viszont, ha nem volna oly alázatos, nem tudna úgy szeretni. 
Félre a sivár, köves, rideg lelkülettel ; úgy akarok szeretni, 
hogy testvéreim lábait is megcsókolom. 

b) Látja maga előtt a húsvéti bárányt, és lelki szemei 
előtt egy rettenetes éjnek perspektlvája nyílik, mikor a két
milliónyi zsidó nép menekült éjjel ; mögötte Fáraó serege, 
előtte a tenger s a puszta, és egy nagy imádkozó ember, 
a 80 éves Mózes ráüt botjával a tengerre, és az szétválik, 
hogy utat nyisson Izraelnek s eltemesse Fáraót. - Ez csak 
előkép ; a valóság pedig az, hogy a bűn éjében örök strja felé 
rohan az emberiség, de eléje áll az lsten fia s botjával, kereszt
jével a boldogulás útjait nyitja és a poklot csukja ; e nagy 
menekülésnek emlékére van az új áldozat, a szentmise. Sza
badulásunk emléke, örök sirunk s kárhozatunk záródásának 
szent jele ; fölövezve, útra készen, bottal kezünkben, jelez
vén ezzel a lélekkészséget az Úr szolgálatára, akarunk benne 
résztvenni, ezer meg ezer éves emlékek szelíd mécsesénél. 

c) Azután áldozatul rendeli önmagát ; azt a tiszta tes
tet, azt a tüzes vért, áldozatos érzelmeivel a kenyér és bor 
szine alá rejti, s mondja : Ezt cselekedjétek az én emlékeze
temre ; mutassatok be így, engem önmagatokért. Ez annyit 
tesz, hogy meg kellene halnunk bűneinkért örökre, de Jézus 
helyettünk hal meg, és mi fölszabadulunk. Ez az áldozat 
fogalma : Isten-imádás és Isten-engesztelés valaminek - itt 
Jézus életének - fölajánlása által. - Mindnyájunknak meg 
kellett volna halni bűneinkért ; senki elégtételét nem fogadta 
volna el az Űr ; de Jézust rendelte, hogy áldozata által mind
nyájunknak irgalmazzon. Hiszem, Uram s örvendek ; de kér
dem: Miért akartad igy? A felelet ez: Valamint a teremtés
ben kinyilatkoztatta magát az Űr, s hegyei s tengerei, virá
gai és örvényei hirdetik nagyságát: úgy Jézus édes, majd 
érdes és hősies szeretetű életében - e mély, magas, nagy
stílú erkölcsi teremtésben, - újra kinyilatkoztatta magát, 
most inkább erkölcsi tulajdonságait, azt, hogy mily szent, 
igazságos s irgalmas ; le akarta sziveinket foglalni és az em
beriséget e mély életáramba terelni. -· Igy nézem Jézust s 
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iml\dandó áldozatát. Térdenállva nézem s hálát adok, én, 
ki általa élek. 

d) uEzt cselekedjétek az én emlékezetemre.» Szenvedésem
nek, áldozatomnak titokzatos megújitását megmutattam nek
tek ; magamat, életemet, lelkemet rejtem a kenyérbe, vére
met és szívem tüzét a borba. Ott hódolok, engesztelek, imád
kozom értetek ; mutassátok be e nagy kincset az Úrnak s 
vegyétek magatokhoz. Szeretetem és érdemem lstennél célt 
nem téveszt; tiszteletem mérve szerint meghallgat; jöjjetek 
tehát ti is ; ajánljátok általam szivetek gondját, baját, búnét 
s inségét Isten kegyelmébe. uAz én emlékezetem» lesz bizto
sitástok és vigaszotok. -Nincs is azóta más áldozat a földön ; 
annál inkább mutatjuk he ezt millió oltáron; tartsuk nagyra ; 
használjuk; Jézust megvigasztaljuk, Istent megengesztel
jük, önmagunkat gazdagitjuk vele. 

•Ez az én testem. • 

294. <Mid{jn pedig vacsoráltanak, vevé Jézus a kenyeret, 
megáldá és megszegé, és adá tanítványainak és mondá: Vegyé
tek és egyétek, ez az én testem>> (Máté 26, 26). 

a) Sehol sem állnak annyira egymással szemben az Isten 
nagy s az ember kicsiny gondolatai, mint itt. Változó gondo
latainkkal szaktuk mérni a világot; belenézünk, s majd nagy
nak, majd meg kicsinynek tartjuk; szisztémákat csinálunk, 
aztán megint lerontunk ; haladásunk romokon jár : no hát 
a hit is kis gondolataink romjain jár. Nekünk elég, hogy 
a szerető Jézus mondotta: Ez az én testem; jelenléte nekünk 
kegyelem és ünnep, ha nem értjük is. Az apostolok tovább
adták nekünk; az evangéliummal világgá indult ez a misz
térium. Katakombák falaira véste és festette az ~tEcclesia 

Christopharan a gyűrűt, a lantot, a pálmát, Jézus szereteté
nck beszédes szimbolumait ; szeplőtelen, tiszta nemzedéket 
nevelt kenyerén és borán, mely az eget kereste . . . Gondo
latai el voltak vele telve, énekei róla szóltak, minden oltára 
neki volt szentelve ; nagyobbat nem talált, amit hinni, sze
retni, énekelni, festeni, köbe vésni lehetne. E nyomokon 
járok én is ; hiszek ; hitem ünnep, erővel s reménnyel teljes. 

b) E titok értésére ész nem elég, inspirált ész kell hozzá, 
mely szeret. Jézus megtette, mert szeretett. Aszeretet alkotó 
erő ; akaratot nagyra ez inspirál. Teremtett világot, mert 
szeretett ; új világot teremt ismét, mert szeret. Ez a szeretet 
inspirál a hitre ; aki tud szeretni, az tud hinni ; <<Nos credidi
mus caritati» J Minden kérdésemre csak a nagy szeretet fe
lelhet. Van-e Megváltónk? Isten-e Krisztus? Megbocsát-e? 

Prohászka: Elmélkedések. II. 3 
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Lehet-e lélekért meghalni? Lehet-e hitet mindennél jobban 
szeretni? Lehet-e végtelenü) gyúlölni (pokol)? A szerctrt ért 
hozzá ; szeretet nélkül e kérdésekhez nincs kulcs. Hiszesz-e 
a karácsonyban? Ha igen, hihetsza húsvétban; és ha abban 
hiszesz, miért kételkednél a szeretet szentségében? l 

c) Test, mely értetek adatik. Értetek, hogy ti ne menje
tck tönkre ; helyettetek állok én ki az lsten igazságossága elé ; 
haragja engem zúz össze. Nem igazságtalanság ez, hanem 
az elegettevő s engesztelő szeretetnek tüzes kinyilatkozta
tása. Szemiéijétek e kápráztató színekben égő tüzet; én 
gyujtottam azt meg, hogy megmelegedjetek, s általam s ben
nem Istent új, tüzes szeretettel szeressétek. - Ez áldozati 
érzelmekkel van jelen Kriszlus a szentmisében, ezekkel lép 
Isten elé, közénk s közéje áll, és szeretetért s ragyogó sebei
ért kérünk és remélünk lstentől kegyelmet ... f:rtünk adja 
oda magát Krisztus . . . mily öröm, mily kincs ez nekünk, 
s mily áldozat a szentmise ! 

•Ez az éo véremo. 

295. «És vévén a kelyhet, hálát ada és nekile adá, mondván: 
Igyatok ebblíl mindnyájan, mert ez az én vérem)) (Máté 26, 27). 

a) Jézus szent vére örök ifjú erő, mert isteni vér; a vér
től függ az életenergia, a temperamentum, a típus. <<A lélek 
a vérben vann. Ez az a regeneráló, fölfrissítö, fölüdítő erő. 

E vér éltető erejétől van a l<ereszténységben és a krisztusi 
lelkekben a szüzies, tiszta ifjúság üdesége s az a kimerit
hetlen termékenység; sem credóján, sem evangéliumán, sem 
tanán, sem törvényein, sem életén nem venni észre az öreg
ség nyomát. Ez a vér adja a szentek lendületét és izzó érzel
meit. Mindenre kész, ld áhítatos lelkesüléssel suttogja : 
«Az Úr kelyhét veszem s az ő nevét hívom scgítségüh. uKi 
fog elszakítani Krisztus szeretetétől?» Mfg ez a vér hevít, 
nincs baj ; őrzöm a vért, a szent Grált tisztelettel iszom, 
szívom magamba erejét. Stuart Máriával mondom : «Minden
től megfoszthattok, két kincset azonban el nem tagadhattok 
tölem : hitemet s ereimben csörgedező királyi véremet». 
Isteni nemzedékek vagyunk ; titkunk, gondunk, kincsünk 
az isteni vér. 

b) Ez a vér bátorrá tesz; nem éri be vele, hogy legyen, 
hanem terjeszkedni, hódítani akar ; nbátorságra, merészségre 
nevel» (Tertull.); a rossz ellen e vér erejében küzdök s bizto
san győzök, mert l. az aktuális szeretet érzelmeivel árasztja 
el lelkemet; egész valóm érzi, hogy Krisztus szeret, édes, 
tapadó szeretettel ; első szentáldozásomtól, ifjúságom extá-
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Zisam, meglett karom gyakorlati áldozásain át nagy úti
költségemig érzem ezt. Szeretem és birom ; átkarolom, el nem 
eresztem, s vele birom vívmányaim aranyhulláját s &z örök 
élet testamentumát. 2. Legyőzöm a rosszat örömmel ; az 
örvendező léleknek nincsenek nehézségei ; az öröm a győze
lem záloga ; még meghalni is tudunk vele ; a halál sötétsé
gében is bizlas utat nyit nekünk : Proficisecre anima cbri
stiana . . . Menj még a halálba is bizalommal, keresztény 
lélek l Szeretettel s örömmel győzöm le nehézségeimet. 

c) Sziénai sz. Katalin vérpadra kisért egy lovagot s 
fejét igazította a bárd alá ; azután eléje térdelt s fölfogta 
kötényében a levágott fejet. (Nalami szenvedélyesen édes 
szeretet fogott el, - irja gyóntatójának, - mikor a kivég
zettnek vére freccsent rám és folyt végig rajtam, mert arra 
gondoltam, hogy más valaki úgy szeretett, hogy önként on
totta vérét értemn. - A szentáldozás egyre szemeim elé 
állítja azt a más valakit, aki úgy szeret, hogy vérét ontja, 
vérében massa meg lelkemet. (10 vér és tűz, ó véres tűz, 

ó tüzes vér h> (Sziénai sz. Katalin). 
A azentv6r ereJe. 

296. a) Jézus vére végtelen kincs, ((pretium magnumn, 
lelkünk nagy ára l Isten végtelen irgalma, e szent kehely 
keretje. Honnan e vér? lsten kegyelméből. Tekintsd a for
rást ; szent sz(ve dobogásával indult meg keringése, azután 
kifeccsent ; azután kiömlött .•. Tekintsd sziklás útját, párá
zalában a Szeoliélek kegyelmeinek szivárványát. Teldntsd 
örök erejét ; a ((pondus aeternitatisn, az örökkévalóság ener
giája dolgozik benne. Hogy nézik a szentek az égből és a 
szenvedő lelkek a tisztltó tllzből e szent vérnek szivárgását 
lelkeinkre? Én is igy nézem, áhítatos csodálattal és hálával. 

b) Vére rajtunk; megtisztít; ez lelkünk harmata, ki 
nem száradunk. Megpermetezzük vele szentáldozásainkban 
érzelmeinket, jó föltételeinket; áldását lekérjük mindenre, 
cselekedeteinkre és a szenvedő lelkekre. ((Vér, vér olthatja 
ki csak a kint», mondotta Suso Henriknek egy elhalt társa. 
Fölhasználom én is. 

c) Vére bennünk. ((Én vagyok a szl!lőt<í, ti a vesszl!k», 
mintha mondotta volna: Véremből éltek. Meleg élete árad 
belénk; mi szívjuk. Vére ég ereinkben s hevül arcunk pirjá
ban. Ágnes mondotta: ((Vére piroslik arcomonn. Vérét kimél
jük, ha a mienket nagylelkűen fölajánljuk; mert nem szere
tet az, ha pazaroljuk Krisztus vérét s kiméljük a magunkét. 

a• 
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Jézus áldozat-érzelmei az eueharlsztlóban. 

297. ((Ez az én vérem, az újszövetségé, mely sokakért kion
Iatik a bűnök bocsánatjára>> (Máté 26, 28). 

a) Az Úrvacsora áldozat volt; Jézus a kenyér s bor 
színében az áldozat jellegeivel és érzelmeivel van jelen ; ez 
érzelmek elseje az imádás és hálaadás. - Misztériumának 
megközelíthetlen csendjében imádkozik Jézus, az áldozat. 
Ű ebben remekel. Ez missziója, kegyelme, ez inspirációja 
és géniuszának koronája. Gondolhatod, mily mélyen szánt 
s mily magasztosan szárnyalt Isten és a világ közt kiterjesz
tett szeráfi szárnyakkal lebeg lelke ; beárnyékolja a földet ; 
fölfelé tör, egyre följebb, följebb, és ihletett lelkében him
nussá válik a föld s a szférák éneke. Imájában összefoly 
szentséges életének harmóniája a zöldcsütörtök, a nagypén
tek siralmaival s a föltámadás és mennybemenet himnusával. 
ú fölséges, szent, kiválasztott imádkozó ; minden szentmisé
ben kiárad imádkozó, zsoltáros, himnusos lelked. ((Sileat a 
facie Domini universa terra», s ég és föld hallgat imAdra. 
Akarod-e Istent mély, igaz érzésekkel, Krisztus lelkének 
szenvedésével s diadalával dicsérni? itt a szentmisel 

b) Második érzelme az engesztelés. Az áldozat meghal 
másért ; a legsötétebb lemondást a szerctet legragyogóbb 
inspirációjával köti össze ... e keserűség édes és azért fölsé
ges lesz. Siet Krisztus lelke a halálba, siet menteni ; ((ha föl
áldozom magamat, ezek mind élhetnek», mondogatja ; ó 
hogyne tenné l Ez érzelmek hevítik lelkét most is ; kiáltó 
lélekké válile Az Oltáriszentség csendjében hallom prófétánk, 
vértanúnk kiáltását; hallom a ((vér kiáltásábl. Sámuel egész 
éjjel kiáltott Saulért az Úrhoz; Jézus éjjel-nappal kiált ér
tünk. -Tanuljunk tőle engesztelést: erős, ellentálló, a jóért 
kiáltó, a bűnösökért kiáltó lelkületet, és engeszteljük meg 
Jézus szívét magát, kit annyian nem értenek s megvetnek 

c) Harmadik érzelme az esedezés, a könyörgés. Renge
teg sok kegyelemre van szükségünk, hogy a rossznak ellent
álljunk s a jót tegyük ; hogy kitartsunk s jól fejlődjünk ; 
hogy arra az öntudatra és örömre ébredjünk, hogy szeret 
minket az lsten, és hogy szeretet és nem átok környékez ; 
segítségre és oltalomra van szükségünk perzselő napsugár, 
rothasztó esőzés s ugyancsak lelki rothadás és kiszáradás 
ellen. -Jézus e részben is kiált l Ahogy a hegyeken, az er
dőkben, a tengerparton imádkozott, úgy imádkozik itt. A szív 
mélyéböl kitörő imának itt van iskolája és forrása. Vele 
imádkozni, az annyi, mint kitartóan, megnyugodva imádkozni. 
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•Ezt eselekedjétek oz én emlékezetemre. • 

298. a) A szentrnise annyi, mint bemutatni a szerető, 

megalázódott, Istent engesztelő Krisztust. A szcntirás és 
liturgia testet és vért emleget. Itt van az én megtört teslern ... 
itt van az én kiöntött vérem. Gibbons ((rettenetes titoknak» 
hívja s nem hiheti; mi is rnegrendülünk, de a valóságnak, 
az erős hitnek alapjain ; megrendülve hiszünk. Hisszük, hogy 
az Úr úgy szeretett, hogy halálba ment, s szent tilkában mint 
áldozat maradt köztünk. A megtört test és kiöntött vér min
denkit megrendít; senki sem hágna rá a vérre, kitérne neki 
tiszteletből; mi ily alakban mutatjuk be Istennek. 

b) Mily érzelmei lehetnek a megtört testünek, annak 
a szívnek, mely vérét ontja? l. Alázatos, mély hódolatban 
megsemmisül; ((belesüllyed tem a mélységes sárba)) -kiáltja, 
- szolgád vagyok végtelen Isten ; érzi, hogy reá nehezedik 
a világ terhe, az Isten utálata ; 2. reszket ; sokba kerül neki, 
szenvedésbe, halálba ; 3. és mégis tüzes az áldozónak belső 
világa, rneleg ; vágyik meghozni áldozatát, rnert tudja, hogy 
rnit ér el vele. - Krisztus ez érzelmeit kell osztanunk, akkor 
lesz irnádásunk, engesztelésünk, odaadásunk. Nincs mélyebb, 
tüzesebb, ájtatosabb érzelem, rnint önkéntes áldozatnak lenni. 
Ha meghal az anya önkéntes felajánlásbó}, ha föláldozza 
magát valaki másért, mily mélységek ezek, rnily szépség és 
bübáj l Ez van itt. 

c) Bizalommal legyünk a szentmise iránt. Krisztus feje 
az egyháznak, tiszteletben lehajtott, szenvedő, lekonyult 
fej ; e fej árnyékolja be a sebzett testet. Ez a fej mindig 
imád, mindig ég és fáj. Krisztus e viszonya Istenhez megren
dítő, de ugyanakkor okvetlenül győzedelmes ; hogyne bíz
nánk e szent, imádkozó áldozóban, ki meleg, érző, átdöfött 
szívének érzelmeivel imádkozik értünk? l Ez érzelmeket kell 
Krisztussal osztanunk ; az lesz a jó rnisehallgatás. 

Az lJrvaesoro életközösség Krlsztussal. 

299. A vendégség a jóbarátságnak, vagyis az életközös
ségnek jele. Együtt eszünk, együtt élünk. Az Úrvacsora is 
élet-közösséget jelent Krisztussal. Nevezetesen három irány
ban. 

a) Közösség az élni akaró, életet megújitani és kiárasz
tani akaró Krisztussal. Együtt élni s egyet élni akarok vele
tek ; önmagarn életét, az erős, isteni életet vágyom átélni 
bennetek. Ez erős életnek nem füzfákra akasztott lant a 
szimbolurna ; nem idegen Eufrátok folyóvizét nézi ; nem nyö-
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gés az éneke, hanem lélek, örvendező, öntudatos oclaadás 
és vállalkozó szellem tölti el, s lelkében falmdnak vizei, 
könnyeiben fürdik, s önlelkének dagályán emelkedik. -
Ezt az odaadást kezdem tisztuláson; ez a durva munka, 
mely az Isten gondolatait belém vezeti ; ezt folytatom gya
lmrlati, hűséges szeretelen, melyben átadom ugyan magamat, 
de ugyanakkor visszanyerem magamat. Odaadom lelkemet 
Istennelc, és erővel, lélekkel, érzéssel megtöltve kapom vissza. 
Istent élem át, hogy annál erőteljesebben s tevékenyebben 
éljek. 

b) Közösség a halálba induló Krisztussal. Beleszövődik 
az eucharisztia szellemébe az árny, az árulás, az élet keserve, 
az olajfák árnyékában vért izzadó Krisztus képe, vérfoltok 
és kereszt. Ez temperamentuma az Úrvacsorának. A Mester, 
kit a kereszt hív, magához inti keresztre s szenvedésre még 
nem érett fiait. Biztat ; jertek közelebb ; egy-egy hulláma 
kínszenvedésének végig söpör lelkünkön s megborzaszt. úgy 
ülünk körülötte, rnint a vértanú-jelöltek a Kolosszeum pad
jain; le kell ereszkednünk nekünk is az arénára; minél in
kább ereszkedünk, annál közelebb hozzánk a szenvedö Krisz
tus; megcsap és megittasit szelleme; aszeretet áldozatot hoz l 

c) Közösség a föltámadásra induló Krisztussal. Ha va
laki meghalni készül szeretetböl, annak nagyon kell élni, 
s aki nagyon él, az a halálban sem hal meg végleg. A szere
tet nem halni tanít s ha halált kíván, a több életért teszi. 
Himnusa az élet, virága az öröm és lendület. A halált tehát 
szintén az újjászületésért szenvedi. Meghalni Krisztussal, 
rnindig újjászületést, különb életet, fölvirágzás!, rnegújulást 
jelent. - Ez az önmegtagadás filozófiája ; lefogni az életet, 
mint a hegyekről vágtató vizet, hogy magasabbra szökelljen. 

Az Igazi lJrvaesora. 

300. a) Mi a mélyebb és gazdagabb életet keressük, 
melyet a szentírás kifejezései igérnek nekünk : <<Lignum vitae, 
verbum vitae, corona vitae, panis vitae, sernen vitae», s 
ennek nyitja az egyesülés Krisztussal. Ez egyesülésre figyel
meztet az eucharisztiában a kenyér szine : egyetek, de vigyáz
zatok, hogy az evés csak jel, rnely egyesülést sürget, egye
sülést, ahogy a lelkek egyesülni szoktak. Lelkek akkor egye
sülnek, ha egyet gondolnak és egyet éreznek. Mi az Úrva
csora? A lelkek egyesülése a gondolatok közösségében, szívek 
összeforrása az érzelmek egységében. Az igazi szentáldozás 
Krisztus gondolataival való töltekezés, Krisztus érzelmeitől 
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való fölgyulladás, Krisztus hasonmásának kiverődése a sze
mcn, homlokon, ajakon, beszéden, szereteten, életen, az egész 
életen, az egész emberen. Áldozni úgy kell, hogy az ember 
a lelkét eltölti az Úr Jézus gondolataival, hogy képét soha 
el ne felejtse. Megnyugtató és élvezetes kontempláció l Én 
nézem őt s ő néz engem. Il me vise et je le vise. Valahányszor 
i!y megnyugodva nézzük az Urat, lelkünk egyesül vele és 
megpihen benne. 

b) Nézzük a szentírásban a lélek megnyugvásának jele
neteit, valóságos Úrvacsora-jelenetek. Ott ül Betániában 
Mária az Úr Jézus lábainál. Ez is Úrvacsora. Nem evés, ha
nem egyesülés. Mária szeme az isteni Megváltónak nemcsak 
szemébe, hanem lelkébe is elmerül, a szerető lélek megpihen 
jegyesében. Pihenés a jegyesben, ez is Úrvacsora. - Tér
jünk be az első zöldcsütörtök estéjén az Úrvacsora termébe. 
Az aggódó gondolatok ott elcsitulnak, és tizenegy lélek függ 
a Mesteren, ki értük imádkozik. Ez Úrvacsora. Nem a va
csora miatt, hanem a lelkeknek megnyugvása miatt, a Mcs
terhen. - Nézzük a húsvét rcggelét, ez Magdolnának Úr
vacsorája. E kétkedő, reményeiben megtört lélek hogyan 
tud egyesülni, hogyan tud megnyugodni a Mcster gondola
taiban, azokban a győzelmes gondolatokban l - Tekintsük 
meg a húsvét délutánján az emmausi tanítványok útját : 
két ember, akik lemondtak reményeikről ; hogy gyullad fel 
s hogy nyugszik mrg azután két ily kislelkű szív a nagy 
lélek közelében. Ez is Úrvacsora. És a húsvét estéje az egész 
apostoli gyülekezetnek Úrvacsorája. Nyugodjunk meg szent
áldozásaink alkalmával az Úr Jézus biztató, győzelmes gon
dolataiban. Deritsük föl világi nézeleinket, gondolatainkat, 
sokszor meghasonlott, önmagával nem biró lelkünket Jhus 
sztvén. 

c) Az Oltáriszentség nemcsak azért nyugtatja meg lel
künket, mert gondolatainkat Jézusban megpihentetjük, ha
nem azért is, mcrt hitünket rendkívül megerősíti. uEst enim 
memoria mirabiliumn. 1-litünk az lsten csodálatos műveivel 
:'lll szemben. Nagy emlék, melyben megújul Kriszlus meg
testesülése és szenvedése. Nagy emlék, amelyhez az emberi 
lelkeknek annyi csodálatos tünete, az aszkézis annyi titka, 
az elragadtatások fölséges sora fűződik. t<Est fidei mysterium h> 
A hit titka. Csodák alkotjál<, csodák kísérik e titkot. llyen 
a bolsanói csoda. A miséző pap kételkedett, vajjon igazán 
van-e az Oltáriszentségben Krisztus teste és vére, és ime, 
Or-felmutatáskor a bor a kehelyben piros vérré változott, 
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felforrott, kiömlött s elárasztotta az oltárt ; ennek emlékére 
építette IV. Orbán pápa a fölséges orvietói dómot. De nem 
annyira ezek a csodák, mint inkább azok az eleven csodák, 
a bámulatos szentek, bizonyítják az Oltáriszentség valósá
gát, kik nem ettek más ételt, mint az eucharisztiát, s kik oly 
erősek voltak, hogy legyőztek mindent. - Legyünk mi is 
az eucharisztia eleven bizonyítékai buzgó élctünk által, me
lyet az Oltáriszentségből merítünk. Változzunk el tőle. A mi 
gondolataink «infirmae providentiaell, gyönge, szürke gondo
latok. Cseréljük ki azokat az Úr Isten gondolataival; az 
Oltáriszentségben, mint tüzes bélyegzővel nyomja bele lel
künkbe. Mit menjek emberek után, akik ha nagy tehetségek 
is voltak, azzal a sóhajjal haltak el : «Több világosságot l» 
Ily lelki élet, akármily költemények fakadjanak belőle, akár
mily szabrot tudjon faragni, akármily szinekben tudja rá
lehelni ideálját fára és vászonra, nekem nem imponál. Nekem 
az az élet kell, mely egész embert tud kialakítani. 

d) Végül a tiszta érzés ózonos atmoszférája kell nekem. 
Szívünket kétféle szeretet foglalja le : Charitas et cupiditas. 
A cupiditas az alacsony érzéki szeretet. Le kell foglalnom 
szívemet szent szeretetben, hogy az a másik mohó, ösztönös 
indulat csökkenjen bennem. «Nutrimentum charitatis et 
imminutio cupiditalis ... ; ubi charitas, ibi cupiditas non 
est.n Mihelyt a szeretet, a tiszta charitas kigyullad, annak 
a másik lángnak tápja elfogy és a láng kialszik. «Castissima 
caro sopit concupiscentiamn. A legtisztább, a legszűziesebb 
test érintése a mi forró vérünk törvényét megtörL Igy kell 
áldozni, akkor az Oltáriszentség a gazdag életnek forrása lesz. 

Kell áldozat, 8 Krlsz&us az. 

301. a) Kell, most és mindig, mig bűnös földön Istent 
engesztelők járnak. A Végtelent így kell imádni ... meg
semmisüléssel. Kezdet óta ez öntudat gyujtja meg a pátriár
kális oltárok tüzét; a teljes odaadást az elhamvasztás jelzi; 
a Golgotán pedig Jézus adja oda magát értünk teljesen, egé
szen. Kiönti a lelkét, a vérét, és új kifejezése lesz annak, hogy 
Isten az Úr és minden, s hogy őt imádni és szeretni s meg
bántott Fölségét minden áron meg kell engesztelni. Ez Jézus 
áldozatának lüktetése; lángoló szíve végső megerőltetéssel 

lükteti az érzéseket az ő nagy, sebzett lázas, misztikus testébe. 
b) Krisztus érző, imádó, engesztelő szíve a mi áldoza

tunk itt és most. Nehéz beletalálni magát ebbe a szegényes 
oltárok sokszor piszkos képe és összetákolt gyertyatartói 
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alatt ; könnyű volt a katakombák oltárain, hol a kiSvel le
takart vértanú sírján állt a fakehely s mcllette a kenyér. 
Nehéz beletalálnunk magunkat a hadaró, rongyos miseru
háha öltözött pap mögött; könnyü volt a nikomédiai börtön
ben, hol a földreláncolt Lurián prezbitcr saját mellére tette 
a poharat és a l{enyeret. Törj át hiteddel rongyon és látsza
ton ; Krisztus van itt az áldozat érzelmeivel, és ha beléje 
hatolsz, megcsap az a tüzes, vérpárás, sejtelmes, titokzatos 
légkör. Te hozd le a szent szívet a fáradt, lelketlen környezetbe. 

c) Áldozat a mise annak a lengyel papna}(, ki Szibéria 
ólombányáiban, Jáncos lábbal, darócban áll a csepegő szik
lánál, és így imádkozik a bor és kenyér fölött, hogy uVedd 
föl, szent Atyám, mindenható Isten, ezt a szeplőtelen áldo
zatob; lealázva, megbékolva, kescrü kényszer alatt jól 
tudja megérteni Krisztus szívét. A nagy Szenvedő drága és 
kedves lesz neki. - Szent volt az a mise, melyet az Ausztrá
liába deportált foglyoknak titokban, éjjel szolgáltak, s halál
büntetés sem tartotta őket távol tőle; érezték, hogy nagy és 
szent, amit ily áron vesznek, és hogy többe került Krisztus
nak. - Szent volt a mise Hunyadinak, Skanderbégnek, Szo
bieszkinek, mielőtt megütköztek; érezték, hogy hősies erő
feszítéseknek itt fakad krisztusi forrása. - Szent volt a mise 
XVI. Lajosnak, mikor fogságának utolsó éjjelén, két órakor 
mutattatott be l Reszketett a pap hangja, a csengetyú mintha 
halálharang lett volna, s mily lemondással érezte a szegény 
király, hogy mi az áldozat. Ez áldozatot, a kenyeret, törik 
meg nekünk; e tüzes vérből, e keserves kehelyből juttatnak 
nekünk . . . uAz Úr halálát hirdetitek>> ti mise-bemutatók, 
hogy ráképesítsétek magatokat hasonló áldozatra. Az ő em
lékezete lelket éleszt ; életét, érzelmeit folytatni késztet. 
A misében Jézusban elmerülünk, és szeretetét s kegyelmét 
magunkkal visszük haza ; kell, hogy megérezzék rajtunk a 
tömjén- s a mirrha-illatot napközben. 

A méltatlan áldozás. 

302. <<Bizony mondom nektek, hogy egy közülelek elárul 
engem ... És a falat után beléje méne a sálám (Ján. 13, 21). 

a) A méltatlan áldozás nagy bún először is a hit ellen. 
Az Oltáriszentség mellett őrt áll a hit, és különös nyomaték
kal e titokra mutat ; ez a <<mysterium fidei». Űrt áll az apostol : 
<<amit vettem, azt adom»; őrt áll az egész vértanúság. Az egy
ház kincse az evangélium, gyöngye az Oltáriszentség ; ezt 
őrzi, ezt viszi zarándokságának útjain ; ennek épiti templo
mait és énekli himnusait ; ezt köríti liturgiájának szimbolikus 
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koszorújával. Az egész kereszténysi>g olyan, mint Veit Stoss 
mcster sacramentáriuma ; maga a mcster viszi a hátán rernek
müvét. -Aki rnéltatlanul áldozik, az kiönti az egyház kely
hét, kioltja lárnpáját, összetöri oltárát, tapossa gyöngyét. 
Az ilyen bárdolatlan nem érti az apostolokat s vértanúkat, 
sem a kereszténység imádó, kőben, színben remeklő géniu
szát ; legkevésbbé pedig a búcsúzó és rninket a szentségben 
megtisztelő Jézus szívét l O ne vétltezzünk a világosság ellen l 
Föltétlen hódolattal viseltessünk Jézus szent titka iránt, és 
a hódolat első kelléke a tiszta szív. 

b) Bún a rnéltatlan áldozás Jézus szeretete ellen. Nem 
akar szolgákat, hanern jóbarátokat; közelünkben akar lenni, 
s kívánja, hogy el ne felej ts ük. A szeretet pszichológiájával 
egyesülni és bennünk akar maradni. Minden szív tehát haj
léka legyen a földön álruhában járó szeretetnek ; nyíljék meg 
neki úgy, hogy biztosítsa Krisztust : itt otthon vagy, itt 
bizton pihenhetsz. Hűnek, testőrének kell lennem. S rnivé 
Jeszek a rnéltatlan áldozásban? Elárulom az Urat l Kizárom 
házarnból; megszégyenítern és rncgvetern. Szomorú vándor
lása az Úrnak lelkek körül, kik ajkkal veszik és szívvel ki
taszítják öt l Jézusom, adj törhetlen hűséget, rnellyel szent
áldozásaimban szolgáljalak l 

c) A gyakrabbi rnéltatlan áldozás megátalkodottságba 
vezet, rnert tompítjuk érzékünket az isteni szcretet iránt. 
A lelkiismeret lassanként elhal; kap ugyan kegyelmet, dc 
indításai gyöngülnek. Lúggal virágot öntözni, szentségtörés
sel lelket fojlogatni nem szabad. Az erkölcsnek is véges az 
energiája, abban az értelemben, hogy aki uitéletet eszik 
magának» és ahhoz hozzászokik, abban a nagy gondolatok 
kicsinyekké s a nagy rnolívu.nok is gyöngékké válnak. Mcnts 
meg, Uram, az clsölétedéstöl, a megátalkodottság ördögé
től l Mily rémes látvány az, hogy örömtelen alávalóság és 
fagyos élettelenség környezi a szerelel szentségét ; azért nem 
árasztja ki ránk kegyelmeit, s evangélium, kenet, balzsam, 
ige, rnisztériurn dacára elrothadunk. Azért van köztetek sok 
beteg - rnondja Szent Pál, - és sok halott ... Judástól 
kezdve rnind máig l 

Elllk~azületüok o szeotáldozáeboz. 

303. a) Térdenállva nézni Krisztust, nézni s csodálni s 
elragadtatással függni rajta l Mikor a tengert, vagy az Alpese
ket, vagy a vihart nézem, letérdelnék; hát még rnikor Jézust 
nézem. Nézem, hogy rni a magassága, mélysége és végtelen
sége lelkének, és elmerülök benne. ~rzern, hogy ő is néz 
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engem. ((Je le vise, il me vise.» A betegeket a tengerre küldik 
nézni és a tenger leheletét szivni, mely szenteket s hősöket 
nevel. Mózes is a kígyóktól megmérgezett tömeget rátaní
totta, hogy hogyan nézzen föl az örökkévalóság s a meg
ifjuló élet szimbolumára, a rézkígyóra. - Azután leülök 
«annak árnyékába, kit lelkem kívánn ; itt az ő árnyéka, a 
fehér szent ostya ; ha csak árnyéka esik rám, meggyógyu
lok. - Tehát csak nézni a hit szemeivel, a hit intuicióival ..• 
ez a tekintet kihúzza lelkemet. 

b) Lelkesen bízni benne. Ű mondja: nem halsz meg, 
élni fogsz. Jól, szépen, erőteljesen fogsz élni és nemcsak élni, 
hanem értem és szeriotem fogsz élni, uvives propter me». 
Élni, mikor a halottak napja borul rád; élni, mikor küz
desz s pusztában jársz. Az élet az én bíivköröm, azzal van 
telítve az Oltáriszentség atmoszférája. - Megyek tehát és 
mondom: Ha csak ruhája szegélyét érin tem, meggyógyulok; 
ruhája szegélye ez az őt takaró fátyla a kenyérnek s bornak. 
S nemcsak meggyógyulok, de elváltozom belé. Ű megígérte. 

c) Szeretettel közeledern; szerelelem vele szemben 
örömmé lesz ; mert ő van itt és szeret engem. Kincsem és 
édes lelkem. Élvezem és megnyugszom benne. A szeretet 
olvaszt, egyesít, ál szegez; Jézus szeretete is ezt teszi. Nagy
sága először elnyom, de szerctete észre térit, és átkarolva 
mondom : Megtaláltam, akit kerestem ; átfogom és el nem 
eresztem. - Ez az örvendező szeretet gyujtja ki imádáso
mal. Nincs mély imádús, hol nincs öröm ; az imádás az 
Istenben való bensőséges öröm. - Ugyancsak áthatja lel
kemet a szent tisztaság kegyelme. Az örvendező lelkek tisz
ták is, mert: t<Die Reinheil ist die eigentümliche Gabe fröh
licher Geistern; az ő hazájuk a napfény, és az ő hangjuk 
folytonos énekszó. - Tehát hittel és alázattal, reménnyel 
és szeretettel, örömmel és imádással készülök szentáldozá-
saimra. 

Uáloodás a szenláldozás után. 

3M. a) l. Első érzelmern mélységes hódolatom: Jön a 
király, a Fölség l dobog a szívem s csuklik a térdem. A Mekká
ból jövő zarándokjáratok elé borulnak a mozlimek, hogy 
lovak, tevék menjenek el rajtok. Bevonuló királyom elé ter
jesztem ki érzelmeim szőnyegét; eléje szórom virágaimat. -
Por vagyok, tehát lábaid alá való. - 2. Majd ismét a trónon, 
szivem trónján ülő királyt látom, ki szeretettel nézi törek
vésemet. Mily vizió l Mily hegyek, montes Dei l - 3. De 
végre is az emberséges Úr előtt állok, és hajlékomba vezetem; 
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tiszta a házam, muskátli és szekfű van ablakaimban. Űdvöz
}égy l Leborulok előtted, mint Ábrahám, mint Judith, mint 
Szalome, . . . mint Szűz Mária. 

b) Azután kitör lelkemből a dicséret ; mert itt a menny
ország, kell tehát angyalének, a «Szent, Szent, Szenb. S hol 
vannak az angyalok? Ah Uram, még próféta scm vagyok, 
hanem gyarlőszívű szolgád csak. De azért a tilinkót meg 
nem veted. Angyalok énekeltek fönt, pásztoro]{ tilinkóztak 
lent. Szivemben is visszhangzik a Glória . . • A szeretet 
kemencéjében vagyok, és a három ifjúval énekelek l Nem 
fojtom el dalaimat l 

c) Megnyugszom, megpihenek e keblen, egyesülök vele 
szeretetben. Minden szerető igy tesz, átkarol, átölel, csókot 
ad, s te is vártad azt Simon farizeustól s nem kifogásoltad 
Judásban sem. ((Haec requies mea". Érzem, hogy szeretsz, 
Uram l Elfelejtem szivem változandóságát s élvezem a te 
változhatatlan, örök szeretetedet. S te eltűrsz, sőt mondod : 
Ne keltsétek föl szívem szerelmesét, hadd pihenjen nálam. 
O szivem, hát elszakadhatnám valamikor Jézustól? l Még a 
gondolat is bánt ; gondol-e a jegyes válásra az oltár előtt? Hát 
én sem gondolok, beleélem magamat Jézus szeretetébe és 
boldogságom lesz öntudatlan föltétele hűségemnek. 

Más hé.laadás a suntáldozás után. 

305. a) Kitárom lelkemet, s ha már eltelek az Orral, 
hát kérek. ((Effundam in conspectu ejus orationem meam», 
kiöntöm lelkemet. Kérek világos észszel, meleg szivvel, erős 
kézzel. Mint a reneszánsz mesterei, a nagy géniuszok bór
kötényben jártak műtermeil{ben; úgy én nagyot is gondo
lok~ és munkáskézzel is nyúlok művemhez. Térdelek és imád
ko~va gyúrom, mintázom, kalapálom lelkemet. - Sokszor 
«kértem szépen", de nem dolgoztam erősen ; nyafogtam, de 
nem alkottam ; ettem, de nem erősödtem ; ímmel-ámmal 
dolgoztam; most imádkozom és kérek, de erős kézzel dolgozom 
is. (<Nem eresztlek el, Uram, míg meg nem áldasz engem». 

b) Tanulmányozom szivemet-lelkemet Jézus inspirációi 
szerint. Mi van már bennem szolid erényből? Mi fejlödésem 
akadálya és haladásom veszedelme? Van-e már valamikép 
krisztusi életem? A kegyelem sokat kikezd, de alakot és 
szépséget nem ölt e mű. O ti lelkek, ti szomorú művészek, 
ldk semmit sem alakitotok, ti a desperáció és nem az 
inspiráció tanítványai vagytok. Belenézek magamba a hiva
tott m(ivész szemeivel, kit Jézus kegyelme hevít és segit. 
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c) Fölajánlom magamat, szívemet, akaratomat, mert 

Jézus kéri : Add, fiam, nekem szfvemet. Fölajánlom teste
met, hogy élő és szép áldozat legyen, <cvivens, beneplacensn. 
Fölajánlom életemet, hogy ne éljek már magamban, hanem 
én őbenne. Életközösséget keres s életet ad ; adjam tehát 
oda viszont szivemet, testemet, lelkemet, sakkor lesz mindez 
az övé, ha az ő gondolatai s inspirációi szerint alakul ki. 

lJj paranesolot. 

306. «Új parancsolatol adok nekt~k, hogy szeressélek egy
mást, amint én szereltelek liteleein (János, 13, 34). 

Új parancsolat, azaz a réginek új, mert kriszlusi kiadása 
vár reánk. Ez újság abban áll, hogy 

a) Istent szereti bennünk Krisztus, és ezt a legfőbb 

szeretetct árasztja reánk. Nem tesz különbséget szereteté
bcn, egy és ugyanabba a szeretetbe olvaszt Istent és embert ; 
a kettő eggyé lett l O mennyire lehet szeretni, ha Istent sze
retünk emberben. Nem lsten az ember, de a sziv szereteté
nck lángja e kettőt egyszerre átnyalábolja. Ez ereje és pá
thosza. Próbáld meg az Istent az emberben szeretni, fele
barátod sajátos egyéniségét isteni gondolatnak venni; tisz
telni fogod őt s méltányos lész egyénisége iránt. A szeretet 
a méltányosságnak s nemes fölülemelkedésnek, és ezzel a jel
lemességnek is iskolája. 

b) Krisztus az embert istenileg, vagyis isteni hévvel 
szereti ; c•ignita caritaten, tüzes, lángoló szeretettel. Feléje 
törtetett elragadtatva; jött, mint <cspeciosus forman, szép
ségbe öltözködve ; jött, mint aki életet hoz, <cvitam aeter
nam11; jött, mint «sponsus sanguinumn, az önfeledés, az oda
adás, a véres áldozat jegyeseként. Utánunk járt, míg meg
hódított és élvezi a szeretet egyesülését. <<Lieben ist die 
höchste Tat, geliebt sein der königlichste Besitz ; beides der 
süsseste Genussn. Ime Jézusnak s ugyancsak a léleknek isteni 
élete l Ne bizalmatlankodjál ; boldogitsct magadat erős, lel
kes, hódító szeretettel. Szeress nagyon, szeress áldozattal, 
szeress kifogyhatatlanul, szeress, s ne hadd magadat le
győzetni nehézségekkel, sikertelenséggel, közönnyel ; sze
ress ; jobb lesz a világ. 

c) Ily friss, fiatalos szeretettől átjárt társaságot hagyott 
örökben : «Arról ismernek meg mindnyájan, hogy az én tanít
ványaim vagytok, ha szeretettel lesztek egymáshoz)) (Ján. 
13, 35) ; de életerős, friss, teremtő, nem buta, ügyefogyott 
szeretcttcl. Szeretet, mely életrevaló nemzedéket teremt és 
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nevel : ua bölcseség fiainak nemzetsége engedelmesség és sze
reteb (Ecel. 3, l). Ezekkel a nyomokkal taposta meg a böl
csek útját ; szent, fölséges út. 

Higgyetek bennem l 

307. ((Meg ne fiáborodjék szivelek. Hiszlek az Istenben; 
bennem is higgyelek . .. Ha különben volna, megmondoliarn 
volna neklelo> (Ján. 14, 1). 

a) Jézus a föltéLlen bizalmat s ragaszkodást köti tanít
ványainak szívére. Bízzalok bennem, higgyelek nekem; nem 
csallak meg ; ha nem igy volna, mint ahogy tanítottalak, 
megmondtam volna nektek. - A világban sok megrendülés 
van. Könnyes szemmel nézünk föl sokszor Krisztusra, midön 
sötétség és kétség vonul végig lelkünkön. Ezzel szemben a 
mi kötelességünk: <<Meg ne háborodjék szívetek». Álljunk a 
passzió előestéjének hangulatába ; Jézus búcsúzik, szeretete 
kinná teszi az elválást; átöleli barátait és megmossa lábai
kat, azután testét-vérét emlékül hagyja és fölemelve sze
meit az égre, elmondja hattyúdalát ; szétlebbenti a jövő 

sötét fátyolát, biztosítja tanítványait szeretetéröl . . . nem 
érezzük-e, hogy nem kételkedhetünk benne? 

b) E hangulatos szent estén tárja ki Krisztus legőszin
tébben szent szívét; tartózkodás nélkül szemeink elé állítja 
a legfőbb igazságokat és legédesebb vigaszokat. Lelkét, 
misszióját, szeretetét Ie akarta tenni bizalmas, hű sz1vekbe ; 
amit eddig titkolt, azt most előadja ; «Ezeket pedig nektek 
kezdetben nem mondottam, mivel veletek valék, de most 
immár ahhoz megyek, aki engem küldött», most tehát szíve
tekre kötöm, ami a legszükségesebb; s mi az? Kérlek, ne 
szakadjatok el tölem. 

c) Ha nem volna igy, megmondtam volna nektek; 
megmondanám most, mert elmegyek. Véres kereszthalál 
előtt állok; nem csallak meg; megmondtam volna nektek. 
A szeretet őszinteségével és az áldoza t erejével biztosítlak 
titeket, hogy igazat mondtam : még egy bizonyítékol nyer
tek a föltámadásban, hogy halálom meg ne zavarjon. Kell-e 
nekünk más bizonyíték, s nem talál-e szívünk teljes meg
nyugvást? Ismételjük néha: Ha nem volna igy, megmondta 
volna nekünk. Hiszek neki, mert szerelett engem. 

Szeretet 611 b6kessig a Szentlélekben. 

308. a) ((Ha ki engem szeret, az én beszédeimet megtartja 
és Atyám is szereti {ji és hozzája megyünk: lakóhelyet szerzünk 
nála» (Ján. 14, 23). Szeressük az Ur Jézust nagyon; legyen 
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lelkületünk vele szemben odaadás, készség, Mség. Lehet 
Jézust lanyhán is szeretni s nem tartani meg beszédét, de 
azt az Úr nem nevezi szeretetnek ; aki igazán szeret, az 
mélyen érez és híven tesz. Az ilyen léleknek kijelenti magát 
az Úr, s ugyan hogyan? Hozzá megy s lakóhelyet szerez 
nála, vagyis otthon van nála. ((Otthon)), mily édes valóság l 
Az otthon nem fal, nem bútor, hanern biztonság, megnyug
vás, bizalom, szeretet. Ott szeretik az Urat, ahol úgy van, 
mint otthon ; ahol becsülik, értik ; ahol Ű az úr, a család
atya, s mi rnint gyermekei az ő térdein ülünk, az ő nyakán 
lógunk ; négyszem közt beszélünk vele s elmondunk neki 
mindent, ami szivünkön fekszik. O végtelen kegyelern : Isten 
otthon akar lenni nálam, s úgy szeretni engem s úgy szeret
tetui tőlem, mint otthon l Tiszta szív, te legédesebb otthon, 
Isten otthona l 

b) ((A vígasztaló Szenilélek pedig, kit az Atya az én nevem
ben küld, az lilekel megtanít mindenre s eszelekbe jutlal mindenl, 
mikel neklek mondoftam.» A Szeutiélek tanít ; több világos
ságot ad, több rnegindulást, bensőséget, bánatot, tisztulást; 
új szívet ad s fogékonyságot ; más világításban rnutatja be 
az életet s a világot ; bűntől cl, jóra indít; föltárja a lélek 
igényeit s mélységeit ; öntudatára ébreszt földöntúli, hal
hatatlan valónknak. ((És ez a bizonyságtétel, hogy nekünk 
Isten örök életet adottn, vagyis eitölt a hit, hogy örök életünk 
van. ((És ez ő benne bizodalmunk, hogy amiben kérjük őt 
akaratja szerint, meghallgat minketn. Magához vonz s erő
sebbé s jobbá tesz. Ilyenkor érezzük azután, hogy a Szent
lélek a rni vigasztaló Lelkünk, akit Jézus küldött, s aki miatt 
minden úgy van velünk s körülöttünk, mintha maga az Úr 
volna köztünk. Azért imádom s szeretem a Szentlelket, lel
l{ern Lelkét, lelkern kapcsát az Úrral. 

c) 11Békességel hagyole nektek, az én békémet adom nek
tek: nem mint a világ adja, adom én nektek. Ne háborodjék meg 
szívelek és ne féljem>. Adott nekünk Jézus sokat : adott hitet 
s vértanúkat ; adott szót, igét s apostolokat; adott bánatot 
s bűnbánókat; de a legjobb, hogy megnyugvást s békességet 
adott : békességet önmagunkban azáltal, hogy a testet a 
léleknek alárendelte, békességet Istennel s embertársainkkal 
azáltal, hogy igazságra s szcrctetre tanított s abba be is vezet. 
E békességből való a vidámság s boldogság keservek közt is 
s a lélek egyensúlya a viharos életben. Jézus nagy súlyt 
fektet erre, s ezt örökségkép ránk hagyományozta. Arra kell 
iparkodnom, hoi)' e békességet soha el ne veszilsem, - hogy 
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ki legyen öntve lelkemre s úgy kisérjen, mint egy néma dal. 
Szenvedni lehet, áldozatot hozni kell; de a békességet nem 
szabad elvesztenem. «Exsurge psalterium et citharan, zsol
tárom el ne némulj, citerám szólj mindig l 

Az Igaz szllllltlike. 

309. a) «Én vagyok az igaz sz(Jlőtőke s Atyám a szőlő
míves, ..• ti a szőlővesszők; aki énbennem marad s én őbenne, 
az sok gyümölcsöt terem; merl nálam nélkül semmit sem csele
kedhettek» (Ján. 15, l. 5). 

Jézus lejön a Sion hegyéről és látja a közel fekvő szőlő
hegyet, buján hajt haragoszöld lombja. Lelke elmerül az 
öserős élet szemléletébe, mely e tőből vesszőt fakaszt, sejte
ket épit, lombot hajt, s az igénytelen virágból kialakitja a 
tüzes, édes, zamatos gerezdet ; titkos műhelyében porból
sárból méz, illat, zamat fejlik, s a napsugár tüze fekszik 
bele. - Igy áramlik Jézusból az élet ősereje és bűbája a lel
kekbe; ő érzi s örül neki, s szenv('délye ezt az életet, erőt és 
szépséget belelüktetui a lelkekbe ; tűzzé, mézzé, élvezetté 
akarja átváltoztatni az ember köznapi életét: és van benne 
elég minden lélek számára ; a Jancsekiang partján épúgy, 
mint Alaskában vagy az Andrássy-úton ő élteti a lelkeket; 
a természetfölötti élet benyomásait tőle veszik. Minden 
ember Krisztustól vesz indítást ; ő vonzza, fölvilágosítja, 
lelkesíti, irányt mutat neki, mert nála nélkül semmi termé
szetfölötti jót, vagyis ami Istenhez elvezet, nem cseleked
hetünk. Ezt a benyomást veszik zsidók, hitetlenek, pogá
nyok, kishitűek, bil.nösök és szentek. Ú édes, titokzatos szőlő
tönk, te kipusztithatlan életforrás ; milyen az erezeted, mely 
kegyelmeidet ellükteti a tüzes lelkekbe épúgy, mint a rögökbe. 

b) 1Cl\1inden szőlővesszőt, mely énrajtam gyümölcsöt nem 
terem, lemetsz, s minclen gyümölcslennőt megtisztil, hogy többet 
teremjen. Maradjatok énbennem és én tibennetek». Nekem is 
az élet szenvedélyével és az erős boldogulás ösztönével kell 
a tökéhez ragaszkodnom ; hisz a lét és az isteni végzés köte
lékeivel füzödöm hozzá, bele vagyok szőve, hozzá vagyok 
nőve. Nincs értelme az elnyesett vesszőnek ; épúgy nincs 
értelme az Istenbe és az örök életbe nem vágyódó létnek, s 
ez összenőtt és vele egybeszőtt léleknek szomjasan kell szív
nia azt a titkos folyást, meg kell nyitnia minden sejtjét az 
isteni lét lüktetésének ú csak többet, minél többet belőled, 
krisztusi élet l Hajtani, virágozni, gyümölcsöt hozni akarok, 
vagyis féltékenyen fölhasználom Jézus kegyelmét, a lelkem
ben kígyuliadó világosságot, az érzés, az elérzékenyülés, a 
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buzdulfls, a javulás indításait. úgy veszem mindezt, minl 
Isten illetéseit, kivel a Jét mélységeiben a lelkem érintkezik. 
Énekelnék, ha erre az öntudatomba nem eső, de roPgis való
ságos összeköttetésre és befolyásra gondolok : igen, én benne 
vagyok és ő énbennem. Ú tehát hajtson ki isteni erővel a 
krisztusi élet l 

c) Jfa ki énbennem nem marad, kivettetik, mint az ti
nyesett sz6lövesszlJ és elszárad». Aki az isteni sugallatoknak 
és öntudatában jelentkező indításoknak ellentáll, az önmagát 
nyesi le Krisztusról, és lelke elszárad. Ez a folyamat lassan 
áll be. A lélek rendszerint eldurvul, hűtlensége miatt az 
isteni befolyás erejét veszti, az élénk összeköttetés öntudata 
vész, a krisztusi érzés melege hűl s az embf'r kiszabadul az 
lsten vonzalmainak köréból ; elnyesi a szeretet, a hűség és 
sokszor a }Jit kötelékeit is. Szabad lesz, mint ahogy meg
szabadul a tökétől az elnyesett és száradó vessző. - Minek 
hajtott, minelt fakadt lombja, mínek öntözte rostjait a töke 
nedve, minek pontozta ki gyönyörű pajzzsá levelét a nap
sugár radirtúje, minek, ha az erőtől elzárkózott, minek, ha 
a lom alá illatos virágot, zamatos gerezdet nem rejtett? 
Minek? Hisz ez az a borzasztó kérdés: minek élünk, ha az 
életnek, a több, a krisztusi életnek ereit beiszapoljuk, rost
jait elnyessük, szóval, ha a kegyelmet pontosan föl nem 
használjuk? 

d) «Ha énbennem maradtok és az én igéim tibennetek, 11mil 
akartok, kérjelek és meglesz nektek». Ha velem összeforrtok s 
lelkem világít s ég bennetek, és életemet, érzületemet oszt
játok, ha arra a mély, igaz, belső egyesülésre szert tesztek, 
mely a lelketek mélyében fakadó isteni életet öntudat.os kin
csetekké emeli: akkor teljesen osztani fogjátok érzéseimet, 
vAgyaimat ; az fog tetszeni nektek, ami nekem tetszik ; azt 
fogjátok akarni, amit én akarok ; pihegéstek az én lélekze
tem, imátok az én vAgyarn lesz. Ez a benső, édes élet, az 
lsten akaratának erős, lelkes teljesítése, a kitartás minden 
bajban, az erős érvényesülés, a türelf'm és fölülemelkedés, 
az örvendező remény, ez a fölényes, isteni élet lesz akkor a 
ti imátok, és amikor ezt akarjátok és kéritek, hiztosltlak, 
meglesz nektek. Isten nem a félreértésekben utazó, hanem 
a belső lényét megértő léleknek ígérte meg azt, hogy tamit 
akartok, kérjetek és meglesz nektek». 

PrDbll•zka : Elm61.kedé•el<. I l. 
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•Maradjatok az 6o uerelelemben• (Jin. Ili, 9). 

310. Tanuljuk meg az úr Jézustól, hogy hogyan szeret 6. 
a) ~Én szerettelek titeket» . . . «örök szeretetteb. . . tö, 

előbb szeretett», s mint ilyen, vágyik, lelkendez és jár szere
tetünk után. Ez az ő temperamentuma; tehát ifjú, virágos 
üde, erőteljes, túlcsorduló a lelke. «Szeretettel jövök feléd -
mondja, - tehát szeress». S tudja önmagát odaadni ... 
magát felejteni ... tud másé lenni. Ezt kívánja tőlünk is 
feltétlenül: 11Ha parancsaimat megtartjátokll, vagyis, ha 
tettleg magatokat nekem átadjátok - <unegmaradtok sze
retetemben» (Ján. 15, 10). Ezt kívánja u Úr; ez kitör a 
szívéből ; <<ezeket mondottam nektek, hogy örömöm tiben
netek állandó és a ti örömötök teljes legyen» (Ján. 15, ll). 
Jézus örvendezni akar szeretetünkben, élvezni akarja azt s 
boldogítani akar minket vele. Hát ilyen ifjú, lendületes, 
illatos a lelke l Mintha virágzó őserdőbe néznék, olyan nekem 
ez a krisztusi lélek l Értem már, hogy mint fakadhatolt 
belőle az evangélium ; értem már paraboláit, értem mon
dásait. Mennyire máskép cseng most a lelkemben az, hogy 
<unondom nektek, nagyobb öröm lesz az égben egy megtérő 
bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon"; értem ezt a szen
vedélyes vágyat és ezt a uteljes örömöt». - Ah, Uram, te 
édes Úr l Édes lesz a lelkem, ha tettekben, valóságos oda
adással szeretlek l Azért kérdem míndenkor: mit tegyek'! 
rnit tegyek? 

b) «Kijelentem magamal nekÍJJ (Ján. 14, 21). A szeretet 
kivánja : mutasd meg arcodat. Jézus megteszi; megmutatja 
magát ; beleviszi, beleoltja magát lelkünkbe ; szól hozzánk, 
úgy hogy megismerjük (Sprich, damit ich dich sebe); sze
meket ad, hogy lássuk, hogy inspirált tekintetünk, hogy 
érzékünk legyen iránta. A szeretet lát, észrevesz sokat, amit 
az érzékellen lélek tekintetbe nem vesz. Máskép látja a 
világot, az Isten e szerelettől sugalmazott művét ; máskép 
látja az erkölcsi világrend küzködését, és észreveszi a disz
harmóniáknak harmonikus egybeolvadú5át; szeretettel, lelki 
erővel, bizalommal, türelemmel édesíti ki a természet csikor
gását s kegyetlenségél ; szóval erőt talál magában, melyet 
a világba beállít, hogy meghibbant egyensúlyát kügazítsa. 
Ily szeretettel szívünkben meglátjuk hegyen, völgyön, virá
gon, csillagon, emberéleten az Istent; ily szeretet vált ki 
majd bennünk szép, kedves, bízni s megnyugodni tudó 
életet. Az Istennel telltett világrill mondhatjul• : 
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; • ; sle warlel fcstgebannt, 
Und will von dir erlöst, geliebt sein und erkannt, 
Dich fragt die Welt, ein Klnd rnit tausend Fragen : 
Wer sie denn sei? solist du ihr freundlich sagen. 

51 

Csak a szerető léleknek van isteni érzéke ; uaki szerel, 
az világosságban maradll (I Ján. 2, 10); <<aki oem szeret, 
halálban marad» (I Ján. 4, 8), s a világot s önmagát nem 
ismeri. 

Az áldozatos 1zeretet. 

311. v.Nugyobb szerelele senkinek sincs ennél, mint lw 
valaki élelét adja barátaiért» (Ján. 15, 13). 

a) Jézus az áldozatot, rnint a rnély, nagy szeretet igé
nyét mutatja be. A szeretet áldozatot akar hozni. A szeretet 
áldozat, odaadás és szolgálat, rnindez igaz, erőteljes érzés
ből fakadva. Mondhatni-e, hogy ez az érzés édes a keserű 
áldozatban is? Aligha. A szeretetet nem szabad azonosítanom 
lágy, édes érzelmekkel. A természetben a halál és szenvedés 
rnutatja, hogy az isteni szeretct is odaadást és szalgálatot 
sürget. Egyik szalgáljon a másiknak, egyik haljon meg a 
másikért. Ez az igazi szeretet ; a lélek virága. Amit a ter
mészet kényszer alatt végez, azt mi készséggel tegyük. 
A halálnál erősebb a szeretet. De azért édes is, lágy is, élve
zetes is. Áldozatokra al{arom szereletemet nevelni; áldoza
tok által akarom megpróbálni; áldozatok nélkül nem bízom 
benne! 

b) Ez az áldozatos szeretet nincs közvetlenül adva, 
erre rá kell magamat nevelnem; elsősorban azáltal, hogy 
Jézust s az ö szerctetének jóságos és nemes szépségét, az ö 
áhitatát, bensöségét, az ő érzelmességét, megindulását, el
érzékenyülését és buzdulását megértem, szóval az ő szép, 
tiszta, nemes, meleg egyéniségének légkörébe lépek. Ily kör
nyezetben a nevelő behatás nem a szón s az intésen s buz
duJáson fordul meg, hanern a jó értelemben vett urnételyenn, 
az infekción. Kell a krisztusi érzés klímájába költözködöm ; 
más klima megrontja szervezetemet, beteg s gyönge leszek. 
S ha ez érzést eltanulom, akkor másolua is hatok vele ugyan
úgy. Léptes d föl ezt a fölényes lelkületet ; az emberek ezt 
jobban megszeretik, mint a fegyelmezetlen képzeletnek, az 
élvvágynak, a házasságtörő örömöknek mámoros világát. 
Apostolok, papok, szülők, tanítók, lélekkel hassatok. 

c) S ha e szerelettől indíttatva életünket is odaadnók, 
azt ne panaszoljuk föl; az áldozatok, a vértanúságok nem 
veszteségek, hanem győzelmek és nyereségek. Az élet azáltal 
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lesz mélyebb és liszlább s a rossz nem győz rajta. Bizzunk 
e szerclctben, az győz Ha sokan elpusztulnak is az erkölcsi -
epidémiákban, nagy baj az ugyan, de mi mégis úgy tudjuk, 
hogy szerctettel segitünk leghathatósabban a világon. Ha 
sok örvény és szakadék van is, az erkölcsi világ hegyei mégis 
e szerctclbcn állnak. Ha a filozófia sok borúl borít is reánk, 
ez a szerelet lesz majd a ködöt emelő napsugár. Ha sok sze
mét úszik is a közélet áramán, de azért mégis csak e szeretet 
fakasztja egyre a kristályforrá~t. E szeretetben bízom, ez 
lesz az én erőm is Tehát nem kímélek sem önmegtagadást, 
sem áldozatot a több, szebb, erősebb szeretetért. 

A \'igasztal6 klildkel. 

312. a) •Míkor pedig eliövend a Vigasztaló, kit ~n küldök 
nektek az Atyától, az igazság lelk~l, ó brzonyságol lesz felölem• 
(.Ján 15, 26). A Szeoliélek behatol a lelkekbe s mE-ggyőzi 

öket Krisztus tanllásáról Elöször meggyőzi öket a bűnről, 
fölébreszti lelkiismeretüket s öntudatukra hozza rémületes 
adósságukat; azután fölébreszti a felelősség érzetet, hogy 
Isten mindcnkinek kezére bízta lelke üdvét s hogy azt mun
kálnia kell ; végül bemutatja kellő világitásban a világot, 
annak hiúságát, s vele szemben kigyullasztja az eszméket, 
hogy beleégjenek lelkükbe. O mily hatalmas bizonyság ez, 
mely Krisztus felé fordHja szívünket l Mily fölséges, ékes
szóló, meggyőzö apostola s tanitója Krisztusnak a Szent
lélek l Hangos lesz a szlvem töle ; fölkavarja lelkemet : indit, 
mozgat, hiv: gyere te is erre l S aki a Szenllélelmek hódol, 
abból is bizonyság s tanú lesz ; "ti is bizonyságot tesztek». 
Ha szentek, tiszták, lelkesek lesztek, akkor rólatok olvassa 
le a világ, hogy Krisztus is szent és jó, ki szentté s jóvá tesz. 
Ha erényesek s kifogástalanok lesztek, akkor éltetek a 
Krisztus kegyelmének bizonysága. O tegyünk tanuságot 
Róla, hogy ő jó, hogy szenl, hogy Üdvözítő, hogy erős lsten l 

b) «De most immár ahhoz meg!]ek, ki engem küldöll . • 
(Ján. 16, 5). Elmegyek helyet készíteni nektek, azután érte
tek jövök s elviszlek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legye· 
tek ... Idegenszerűen hangzanak ezek a szavak, de bele kell 
találnunk magunl{at, hogy a lét végtelenszer nagyobb része 
a halálon túl van. A föld létünknek kezdetleges kiindulási 
helye, azon kivül •sok lakóház van», telve kinccsel s szép
séggel, boldogsággal s otthonossággal. A csillagok s világok 
s a végtelen lsten csodálatos megnyilatkozásai ezek; mély
r;égek az elmerülésrE>, szepségek az élvezetre, telve élettel a 
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lélek telíti>..sére. Kicsiny a föld, mert nagy az ember ; de a 
végtelen bizonyára úgy közli magát a lélekkel, hogy betel
jék. E kifogyhatlan élet dagályait várjuk; a halálban nyil
nak meg zsilipjei. Ez lesz az ébredés l A halál a léleknek ki
szabadulása néhány rőfnyi idegszálnak hálójából l Megyek, 
megyek, a te házad küszöbe felé ; ó eressz be l 

c) •Hasznosabb nektek, hogy én elmenjek: merl ha el nem 
megyek, a Vigasztaló nem jó hozzátok: ha pedig elmegyek, el
küldöm öt hozzátok» (u. o. 7). Szeretetetek nagyon érzéki, be 
van futtatva sok idegszállal, rosttal és izomma!, és jó volna, 
ha lelkiebbek volnátok. Ti ragaszkodtok hozzám, de a ti 
ragaszkodástok önző. Szeretnétek, hogyha melengetnélek s 
vigAsztalnálak titeket, mint az édesanya gyermekeit ; azt 
akarnátok, hogy járszalagon vezetnélek ; szóval érzékileg 
szereltek engem. Nem mondom, hogy ne szeressetek, de 
kívánom, hogy erényetek független legyen a test és vér sugal
latailól. Klvánom, hogy önzetlenül, lélek szerint szolgáljátok 
a jó ügyet, s kifejlődjék bennetek a lelki ember. Ezt adja 
meg a Vigasztaló Lélek. - Nem vigaszokért s nem bérért 
szolgálok Akár érzek vigaszt, akár nem, akár napsugárban 
állok, akár éjben, hüen teljesitern az Úr akaratát ! 

A lelki ember o 116es6z6 Jézus nevelhe alall. 

313. a) •Egy kevéssé, és már nem lállok engem, és ismPt 
egy kevéssé, és megláitok engem, merl az Atyához megyek» (Ján. 
16, 16). A búcsúzó Mester mindenképen előkészíti tanítvá
nyait, hogy megállják helyüket a nagy megpróbáltatás ide
jén. Elszakadok tőletek, - mondja -- testi szemeitekkel 
nem láttok majd engem, elmegyek Atyámhoz. Üresség, 
sötétség, vigasztalanság, kedvtelenség környékez meg akkor 
majd titeket, de e sötétségbe újfajta világosság, ez ürességbe 
újfajta tartalom, e szakadásba újfajta kapcsolat kell, s az 
lesz a Szenllélek; tőle megnyílnak lelki szemeitek s benne 
tapasztalni fogjátok a jelenlétemet. -Jézus folyton feljebb 
vezeti az érzéki, a természetszerú embert; nemcsak nap
világot, hanem lélek-világosságot sürget; ébresztgeti azokat 
a lelki, kegyelmi energiákat, melyeknek az Istennel érintkező 
lélekben kell fakadniok. Kereszténynek lenni annyit tesz, 
mint meggyőződni a lélekbe benyúló isteni erőkről s átélni 
azokat önmagunkban, hitünkben, bizalmunl<ban, megnyug
vásunkban, folytonos, krisztusi törekvésünkben a jobb, az 
isteni után. - Járjunk hát ez érzülettel s legyen érzékünk 
aziránt, hogy necsak benyomésaink szerint éledjünk vagy 
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csüggedjünk, hanem vessük föl a kérdést, hogy mit gondol 
Isten s mit akar ö tőlünk e körülmények közt, s tegyünk 
a szerint. 

b) •Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti majd köny
nyeztek és slrtok, a világ pedig örülni fog; ti meg.~zomorodlok, 
de a ti szomorúságlok örömre fordul». A lélek embereinek van 
sajátos szomorúságuk, melyet a világ nem oszt, a világ, az 
a Krisztus vágyait és gondjait nem osztó, az a fölületes, gon
dolatlan világ. De az a szomorúság lelki kiválós{lg, a világ 
dévaj öröme pedig könnyelműség. Szomorkodunk, mikor 
btlnösségünket, tökéletlenségünket. gyarlóságunkat látjuk, -
mikor észrevesszük, hogy mily távol esünk az igazi belső, 
nemes jóságtól, - mikor tapasztaljuk, hogy mily nyers, 
szálkás, szemcsés anyag vagyunk, melyből a múvész is nehe
zen farag ki szépséget s örömöt ; de minél jobban érezzük 
ezt, s minél érdeklődöbb, megalázkodóbb lélekkel vesszük 
ezt szívünkre, annál inkább mozdul meg bennünk a lélek, 
jelentkezik az érzék, hasonulunk, nemesbülünk ; szomorú
ságunk tehát örömre változik. Az örömök e tiszta forrásá
hoz a kulcsot a lélek s nem a lelketlen világ őrzi. 

c) «Az asszonu midön szül, szomorúsága vaqqon, merl 
eljölt az (j órája; miulán pedig megszülle a gyermeket, már nem 
emlékezik szorongatásár61 oromében, hogy ember szliletell e 
világra». Mindenki, aki új emberiségnek, új, jobb nemzeMk
nek kialakításán dolgozik, valahogyan az újjászületés fáj
dalmaiban is osztozik. A szülö, a nevelő, az apostol szülési 
fájdalmakat s örömöket élvez Mennyi nehézség. csalódás, 
ellenkezés, keserűség éri, mennyit szenved s vágyódik, mlg 
végre lelket lát csillámlani az ösztönös neveletlenségben D~ 
ha azután sikerült embert, keresztény, nemes lelket föl 
nevelnie, nem emlékezik többé szorongatásaról örömében, 
hogy van megint egy ~emberrel» több a világon - Imád
kozzék a neve ló, dolgo~ zék Jelekkel, adJon lelket, ébressze n 
lelket főleg példájával s egyéniségével ; gondoljon saját neve
letlenségén~ a multban s talán a jelenben is s arra a sok szo
rongatásra, melyet nevelőinek s a Szentléleknck okozott 

•DlzzaiAik, f>o menu~llztem • vllllgor •• 

314. «E világon szorongatá.~lok teszen; de bi2Zillok, en mrq
győzlem a vildgob (Ján 16, 33). 

a) Sokat moodó szó uszorongás" ; jelenti mindazt a vért, 
mely az Űr nyomában csurgott. E vérontás kezcfödik István 
kövezésén, folytatódik a kereszténység harcain a római vilá!?.-
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hatalom ellen. Ez a szorongás érvényesül minden szenvedö
bP-n, ki szenvedésében Krisztus töviskoszorújára ismer. Szo
rongatás, hol minden csil<orog és ropog, hol lelkek klnszen
vednek és világok elvAltoznak, -Jézus látja mindezt lélek
ben l Nagy, fölséges történet, mely a tisztelet és csodála t 
érzelmeit váltja ki bennünk ; mely gyöngeségben folyik és 
a hősiesség csodáit mutatja föl. - Mondják, hogy nem értik, 
hogy miért szenvedünk ennyi türelemmel és ennyi halál
megvetéssel? Hogy miért becsüljük nagyra ez éllapotot? 
Senki sem érti meg azt, aki a türelem forrásához nem emel
kedik s ott a türelem s az áldozat motívumait nem meriti. 
Krisztus szenved értem, bűneimért, szeretetb/51 : én is ipar
kodom utána ez úton. 

b) «Én meggyőztem a világol» ... önmagamban s legyőzöm 
hlrJeimben. «Nem győzte volna le igazán, - mondja Szent 
Ágoston, -ha le nem gyözné bennünk folytonosan». Ű erőnk 
s győzelmünk oka. Ez az ((én», ez az elszánt, erős, biztos, 
kifejezésteljes ((én», vagyis hogy «Ó» az, ami megmagyarázza 
a tettek és tények okait a kereszténységben. Aki ettől az 
ccén»-tól elvonatkozik, annak problémává lesz hitünk és erőnk ; 
annak érthetetlen a kereszténység s ellentmondást rejt egy
részt a történet, másrészt az alázatos hit aránytalansága. -
Ezen az ((énn-en csüggök én ; erőit, világosságát, indításait és 
az Oltáriszentségben öt magát is veszem, s belöle élek. 

c) Aki a hitet csak mint az ész aktusát nézi, az mindezt 
nem érti ; az értelmi elem nem magyarázza meg az erőt. 

A vallás ereje az odaadás a hitben, hogy Jézus az lsten fia. 
aki megváltott s isteni erőkkel lát el. Hiszek egész szívvel ... 
ez az én bemutatlwzásom. ccZola Emil járása - mondja 
Negri, - nehézkés és impozáns, mint az elefánté, mely rém
séges súlyával és toronytalpával utat tör magának az erdőben. 
De az elefánt le van ltötve a lapályhoz és a lankás lejtökhöz ; 
a Himalaya magaslataira csak sasszárnyak érnek föl». A mú
veltek közt a legtöbb hitetlenségnek ez az oka. A tenyér is 
erő, a talp is az, de ugyancsak nem minden ; szárnyak nél
kül nem küzdi föl magát a magaslatokra. Szívvel hiszek, így 
lelkesülök s vágyódom és legyőzöm a világot. 

18merJenek meg Uiged, egyedlll Igaz Istent l 

315. «Ezeket szólá Jézus és az égre emelvén szemeit, mondá: 
Ez ll2 örök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igll2 Istent és 
akii küldötlél, Jézus Iúisztusl» (János 17, 1). 

a) Istent mrgismerhctjük a természetből ; de a népek 
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Isten-ismeretének forrása tényleg a történelem, s abban a 
kinyilatkoztatás. Mert voltaképen az Isten keres minket, 
ő áll útunkba ; odaállt a nagy világnak történeti útjaira és a 
bel:lö tapasztalat kegyelmi ösvényeire, s mi tapasztalást 
veszünk róla és beigazoljuk Pascal szavait: ((Nem keresnéd, 
ha már valamikép meg nem találtad volnall. Az Isten világ
történeti tényekkel szól hozzánk, milyenek a fölfeszített és 
föltámadott Krisztus, asignum in nationibus», a nemzetek 
csodajele l Ha akarod Istent megismerni, fogadd meg az Úr 
szavát (Jer. 6, 16) ; szemléld a hadak útját : Szent Pált, Pétert, 
a vértanúkat és a szenteket, s add meg magadat e páratlan 
nagyságnak, hogy fölemeljen téged l Acquiesce ergo ei (Jób 
22, 21). Igen acquiesce ... akarj, akarj, szeress, lelkesülj ; 
akard a legjobbat s imádkozzál, hogy áthasd magadat tel
jesen. 

b) Ha imádkozol, kigyúlad lelkedben az Úr Jézus arca, 
és mint mécses szórja rád sugarait. A világtörténelem szél
foszlik, összes harcai s kínjai elenyésznek a köztünk meg
jelent Krisztus nagyságától. Ez megint csak történelem és 
kinyilatkoztatás. Mikor föllép, megelevenedik tőle a gondolat, 
az érzés, meghajlik előtte a világ és üdvözli a lelkek tavaszát. 
Asszúr és Babilon, a szárnyas kerubok, a szakállas harcosok, 
az agyag-kultúra, Poropejuss Antonius harcai, Róma hatalma 
s kullúrája eltörpül, s a világ ez arcot látni s belöle vigaszát 
és bizalmát akarja merfteni, ((cujus vultum desideral universa 
terra», kinek arcát látni akarja az egész világ. S most is igy 
vagyunk Vele; el-eHordulunk s mindannyiszor visszatérünk 
hozzá, mert jobbat nem találunk. Hát vegyük föl szenvedé
lyes szereleltel lelkünkbe minden vonását. <<A te arcodat 
akarják látni az előkelőségek», a szellemi világ arisztokrá
ciája. Téged kívánlak Uram, téged kereslek, ó jöjj felém s 
világosíts föl engem. Hozzád fordulok Jt:zusom, s bizom, hogy 
ha el nem takarom szememet valami rossz, bűnös, nemtelen 
ragaszkodással, hogy akkor belém ég képed, arcod, szép
séged. 

c) A legtöbb ember azért nem ismeri meg az Istent, mert 
nem akar a rossztól elfordulni, vagyis lstenhez fordulni. 
De én akarok, akarok; a teljes odaadás árán szert teszek az 
örvendező hitre, és küzdök majd hitem abszolut igazságáért 
s örök érvényességeért, mert hiszem, hogy a világtörténelem 
útjain ráakadtam Krisztusban Istenre. Amit ő ad, amit 
hozott, az mind örök igény és örök érvény l A vére zsidó, a 
szelleme isteni! Arct1pusát, öltözetét, életszokásait nem 
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nézem, az judaizmus és galileizmus, változó kultúrelemek ; 
hanem nézem az önmagunkba való térésnek, az önmagunk 
értékelésének, az Isten-szeretetnek, a megváltásnak, a kegye
lemnek, az Istennel való egyesülésnek, szóval az Isten-fiúság
nak örökérvényú elemeit, és leszek az ő népe (Jer. 32, 38), és 
megnyugszom benne, mert érzem, hogy lelkem mélységesen 
elváltozott, mialatt körülöttem a haldoklás kísért (Iz. 55, 13). 

d) Szól hozzánk az lsten belsö tapasztalatainkban. Az 
imént említettem lelkünk színe-változását.. Úriási tény ez, 
szintén csodajel, signum, de a belső világban. Az Isten szól 
hozzánk, ha nagylelkűen és minden áldozat árán lépünk hozzá 
s ha kérdezni merjük, mialatt sorba vesszük a tízparancsolat 
kényes pontjait : Uram, mit akarsz, hogy tegyek? A te aka
ratodat. és nem az én kényemet keresem ; akaratodat, Uram, 
akaratodat minden áron l Az én életem, az én történelmern 
is telve van isteni szózatoklíal, tényekkel és befolyásokkal. 
Először is a lélektisztulás vizén jön hozzám az Úr, kinyujtja 
karját és biztat : Lépj ki, ne félj, hogy elmerülsz ; én vagyok 
Urad, Istened, segítőd. Lépj ki, s ne félj, hogy bún nélkül 
nem élhetsz. Aki bízik kegyelmemben, annak ez az első sikere. 

e) S én megfogadom szavát s megfogom karját, JöJhasz
nálom erejét, és tapasztalom, hogy legyőzöm a világot, nem 
süllyedek, nem merülök ; tisztán élek. Ez tapasztalatom, 
isteni tapasztalatom l A bűn kerülésével azonban be nem 
érem, hanem krisztusi életre törekszem, s magamba oltom 
gondolalait s indító olcait, és érzem lelkem örömét, hogy Krisz
tus érzéseit oszthatom embertársaimmal szemben. Ez megint 
tapasztalatom, isteni tapaszlalalom l Látom mások szív
szegénységét s hervadó örömeit, magam pedig haladok és 
győzöl< ; tehát tapasztalok. Imádkozom s eltelek Istennel, 
tehát lapasztalok; mások vergődését és szenvedését látom, 
az én szívnyugalmamat pedig élvezem ; tehát tapasztalok. 
Fokról-fokra hágok s minden örömömre s élvezetemre az van 
ráírva : folytatás következik ; mialatt a világ dicsőségének 
útjai zsákutcák, és örömeinek ccforrásai" bűzhödö ciszternak. 
O győzelmes, isteni tapasztalatom l S hozzá nem lettem sze
gényebb semmiben, nem vesztettem el a kegyelemtől a ter
mészetet ; a zsoltártól szebben cseng felém a pacsirta éneke. 

/) Természet és kegyelem, Isten és világ, történelem 
és örökkévalóság, világfejlődés s egyéni szentség bennem 
ülik harmóniájukat. Az életösztönt, azt az életet, mely szlve
seo s örömest él, nem kellett lelörnöm, csak jól beálUtanom 
az örök, lelki élet szolgálatába; a természetest és természet-
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fölöttit sehol sem kellett elválasztanom egymástól ; a termé
szetfölöttit nem kellett elsötétítenem, sem a természetest 
ttilbecsülnöm. Érzem, hogy legmélységesebb érzéseimben 
nagy béke uralkodik, mely világtagadást nem ismer. Érzem, 
hogy a természet összes erőit beállíthatom a természetfölötti 
életbe, és ez a munkám biztat és boldogít. - Lelkek, hol 
támogat ennyi belső tapasztalat valamely meggyőződést 

vagy kötelességet? Hol fakad ennyi erő és lelkesülés, ennyi 
öröm és élet? Tapasztaid meg, mily igaz az isteni szó : Ha 
hallgatsz reám, olyan lesz békességed, mint a mély folyam s 
erényed, mint a tenger dagálya. 

•Nem e vllúgbc\11 • 

316. <lik nem e világból val6k, amint én sem vagyok e 
világbóll> (János 17, 16). 

a) Mit nyujt a világ? Ámít s nem enged a valóságra 
rányitnunk. Szóval tart, frázissal ; beszél s belénk nevel 
érzéseket. Beszél odaadásról, hűségröl, tiszta becsületröl, 
beszél, és a szó mügött rejlő semmiségbe pillantani nem 
enged. Ámít és mire ldábrándulunk, látjuk, hogy csalódtunk. 
Nincs tartalom, nincs érték a mi csinált világunkban. Fül
fogásunkat, érzületünket ránk kényszerítette, megcsalt ; 
nagyítóüveget és kaleidoszlcópot. használt, és mutogatta 
azt, ami üres hitvány, kicsiny, lapos, s úgy mutatta az!, 
hogy mi azt mind nagynak, szépnek és bűvösnek néztük. 
Lelkek, félre a csalfa pápaszemmel. Az evangélium mondja : 
legyen a te szemed egyszerű, azaz legyen egészséges, jó, erős 
érzék, lásson keresztül a szemfényvesztésen, a tükrözésen, a 
délibábokon át; lásd, hogy az élet célra törekvés, még pedig 
örök életcélra ; lásd, hogy az út oda Isten- s emberszeretd, 
szeretet tettben s nem szóban ; szeretni Istenért embert, 
életet, munkát, és szeretni az emberben, a hitvesben, a gyer
mekben, a jóbarátban, a felebarátban az Istent. Concrcte 
szeretni ; szeretni itt és most, ma ; és szeretni, vagyis szívcs
séget tenni, elviselni, jóindulattal megítélni, megérteni ; 
híven, lovagiasan, nemesen érezni s viselkedni szemben is, 
meg az ember háta mögött is. 

b) Bűvös itallal kínál ; az élvezet mámorával szokott 
hódítani. Édes dalokkal lefog, de méregkeverő, mint Kirké. 
Szítja bennünk a rossz irányt a nemi élet téves föHogása által, 
melynek hatalma alá hajt gondolatot, művészetet; a képze
letet és az érzést beteggé teszi. ldealizálja téves irányban a 
nőt, csakhogy ingerelje ösztöneinket. Ez az egész ideológia 
színpadias, mesterkélt és értéktelen alkotás, mely az erős 
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és ép azért természetes idealizmusnak szemeiben nevetséges 
és döre. Tűzijáték, mely a lelkeknek lepörköli szárnyát, s 
megnyomor.llva teoyészéletrt> kárhoztatja őket ; ha ugyan 
nem asznak össze csontvázakká, vagy nem pusztulnak el a 
rnétely gombáitól. Ime a bálványozás vége. «Es stirbt der 
Mensch ao seinen Göttern.» Szeplöteleo, erős érzést mindenbe, 
nemi viszonyamkba is Fegyelmezni magAt, nem prüderiáva!, 
de erós önmegtagadással ..• 



IX. Jézus kínszenvedése . 
.16zu az Olajfill ker&j6llell. 

31'7. uAkkor méne Jézus velök a majorba, mely Getszemdni
nak neveztetik és mondd tanitványainak: Oljetek itt, mig amoda 
megyek és imádkozom .•. , kezde bánkódni és szomorkodni s 
mondd nekik: Szomorú az én lelkem mindhalálig» (Máté 26, 36). 

a) Sebek, szögek, tövisek, kereszt, vér ékesszóló kinyilat
koztatásai ugyan a fájdalomnak, de a szenvedés mélysége, 
tüze és kínja belül a lélekben van. Azért az Úr Jézus is oda 
mutat, szomorú szívére, lelkére ; a szenvedés keretében látom 
a szomorú szfvet. Ez a passzió mélysége, a halálig szomoró 
lélek ; a kereszt belőle nőtt ki, és aki Krisztus szenvedését 
megérteni és őt szívból szánni akarja, annak nem szabad egy 
percig sem felednie, hogy Jézus lelke végtelenü) szomorú. 
Elhagyta ereje, leomlott. Krisztus, oszlopa az erőnek, letört ; 
átszakadt a gát, és lelkét elöntötte a szomorúság. O mily 
drága nekünk Szent Lukács 22. fejezete ; gyöngyöket hint 
elénk, Krisztus könnyeit, fohászait említi. Vércseppek gyön
gyöznek az Úr arcán, leszivárognak ruháján, rengnek az 
áprilisi fűszálakon ; lelke sötét éjtszaka. Ez a hangulat kiséri 
végig az Urat egész szenvedésében ; gyöngíti idegeit, érzé
seit ; lazítja erejét, inait, karjainak izmait ; szegény szomoró 
Uram r A kereszthalál iszonya, tanítványainak árulása, apos
tolainak s híveinek szenvedése, népének végzete, mint malom
kövek húzzák őt a mélységbe. •A mélység elbontotta őt, 

alászállt a fenékre, mint a kőll. O Jézusom, életem minden 
szomorúságát átélted már te ; úgy viselek el mindent, mint 
hogyha sziveden keresztül jutna el hozzém ; így könnyen 
viselek mindent. 

b) Undor s utálat fogta el bűntől, világtól, alávalóság
tól, s elernyedt lelke a sár- és vértenger szemlélet.étól. A bún 
reá nehezedik, rémülve érzi annak egész sólyát ; föllázad e 
teher ellen szentsége, tisztasága, gyengédsége. «Jézusnak, 
az örök Atya Fiának szlve• a világ búneinek mocsarában r 
c.Jézus szíve, istenség temploma» piszok- és szennyözönben l 
..Jézus szíve, mely Istennel való kiengesztelésünket eszkö-
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zölte», most ez lsten szemei előtt a világ bdneivel tetézve, 
mintha egészséges ifjút megkötözve patkányok, százlábúak, 
férgek, élösdiek közé dobunk ; életereje undorrá válik, és bor
zalom ijeszti halálra, mikor testén végigfutnak. - Sokan 
elernyedünk, betegei leszünk bánatunknak, örömtelenné 
válik életünk. A lánglelkú IJJés próféta is, ki holtakat föl
támasztott s tüzet hullatott az égből, hogy húzódik meg a 
boróka akatt s fáradt lelke hogy nyögi : O Uram, jobb nekem 
meghalni, mint élni e mocsárban - és íme, az olajfák alatt a 
Get.'lzemáni kertben az Úr Jézust is ily utálat töri l «Lealáz
tatott lelkem a porba, és szivem a földhöz ragadott. (Zsolt. 
40, 25). Minden Isten-szerető lélek résztvesz Jézus ez undorá
ban és lelke megernyedésében. Ha ifjaink elzüllenek, ha 
letmyaink koszorúi szétfoszlanak, ha a szentségek megszent
ségtelenfttetnek, ha gúnyolják az erényt, akkot érezzük, amit 
Krisztus érzett, undort és csüggedést. Ilyenkor jó a szenvedö 
Jézussal egyesülni, ől vigasztalm és az érzési közösségből 

erőt meriteni. 
•AtJllm, ba akarod, vedd el e pob6rt talem l• 

318. a) ~Es térdre esvén imádkozik vala, mondvdn: 
Atyám, ha akarod, vedd el e pohárt éntölem, minda:záltal ne az 
én akaratom, hanem a tied legyen» (Luk. 22, 41). A kertben 
szomorkodó Úr Jézus bánatának terhe alatt térdre esik, hogy 
lelkét Istenben megkönnyítse. Sötét a lelke, az aörök szomorú
ság» képe, mert bánatál elsősorban a bún s az örök kérhozat 
okozza. Látja a húnt rettenetes vizióbao, melytől elernyed 
az Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit ; érzi, hogy a bún 
reászakad, és fölsikolt a teher alatt. Ah, ott vannak az én 
bűneim is ; bár kitörülhetném rettenetes viziódbó}, bár leemel
hetném szenvedó lelkedről; édes Megváltőm l Látja a poklot 
a a kárhozott lelkeket, és átérezte a lét érthetetlen átkát és 
összes borzalmait. Lelke lehajolt a predesztináció örvényt: 
fölé, és sötétségében imbolygott, mint a kémény szikrája az 
óceán hullámai fölött. A lelkek elvesznek . ah, ez a Megváltó 
halálos bánata J Értitek-e már, hogy miérl szomorú mind
halálig? Oldala mellöl dől ki Judás; világot váltó keresztje 
mellett haldoklik a bal lator kétségbeesett lelke, s holnap 
ilyenkOl elnyeli azt is az örvény, azt is, meg más sok milliót l 
O kegyetlen, istentelen, borzalmas hatalom, bún ; rajta veszt 
ki érte sarcát az Úr l ű fizet érte l A mélysegböl kiáltok hoz
zád Uram, hallgasd meg szómat s irgalmazz nekem l 

b) Atyám, -hallom a csendes éjben, - ba lehetséges. 
múljék el a kehely tőlem, de oe u én akaratom, hanem a tied 
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legyen. Múljék el e kehely, e keserd kehely, melyet haragod 
s igazságod szúrt a te Fiadnak, a nagypéntek vigiliájának 
szomoru kelyhe. Vedd el, mert tennészetem iszonyodik, ifjú 
életem rémül, szívein elszorul, s lelkem nem bírja e sokszoros 
pokoli kínt. Atyám, ki mondottad : ~<Ez az én szerelmes Fiam, 
kiben nekem kedvem telt» ; Mindenható Atyám, kiről tanú
ságot tettem, hogy mindig meghallgatsz engem, kérlek, ha 
lehetséges, hogy szent akaratod más utat irna elő nekem, 
Változtass helyzetemen l - Az Isten jón, rosszon vezet ke
resztül. A szenvedésnek legalább is oly nagy föladatai vannak, 
mint az örömnek ; azért a legszükségesebb az, hogy jóban, 
rosszban egyaránt a lélek-érvényesülés isteni akaratát lássuk. 
Akaratodat, Uram, szent akaratodat kell teljesitenem küz
delemben, szenvedésben, örömben, betegségben l Ezt nem 
értenők meg soha, ha az Olajfák kertjének estéjét nem örö
kíti meg számunkra az Üdvözítő. 

c) «És a halállal tusakodván, hosszabban imádkozik vala, 
és lőn az ő verejtéke, mint a földre folyó vérnek csöppjei'• (Luk. 
22, 43). Harcot vív a lélek a test, az érzék ellen. Körülötte 
sziklák és tövisek, alvó tanítványok; a háttérben Jeruzsálem 
fölött a vészthozó viharfelhő. A halál borzalmaitól megszállt 
Jézus fölébreszti érzelmes, küzdelmes álútatának összes erőit; 
véres verejtékben gyöngyözik imája, vágya, Istenhez való 
tapadása, vonzalma, bizalma ; hideg, véres harmata ez tavaszi 
lelkének. Nem akar engedni. Sokan engednek ; azt mondják, 
hogy nem bírják, és árulók, hittagadók, búnösök lesznek. 
Jézus bírja és akarja és átfogja imájában az Istent. Vérzik, 
de nem enged l Ö, azok miatt az engedékeny, haldokló lelkek 
miatt is agonizál Jézus, akik oly hamar fölhagynak a küzde
lemmel ; megmutatja nekik, hogyan kell ellentállni a rossz
nak •usque ad sanguinem», a vérontásig. - S pereg a közdó
nek vére ; a fáradt vér méreg, de ez a vér itt erő és élet ; 
leszivárog fűre, az olajfa gyökereire; először ömlik ki a bűnös 
földre, hogy lemossa átkát. Olajjá válik, vértanúk kenetévé. 
Virágokban feslik ki, liliomokban, rózsákban, és Isten irgal
mát és kegyelmét esdi ki, «jobban kiált Ábel vérénéb. -
E küzdőhöz közeledern szent alázattal, erre a véres, hannatos 
pázsitra leborulok én is. Ah, Krisztus aréoája az én harcterem, 
az ó ügye az én dicsőségem ; vérzek szivesen, de nem hátrál
hatok l 

<Kezde remegni 68 bonadnl• CYárll 14, 18;. 
319. a) Félt a haláltól, a kíntól, melyet előre látott, s 

megrendült egész valója e viziótól. Most érezte, hogy szerette 
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az életet, melybe imádandó lelke oly jól belehelyezkedett. 
Szíve minden rostjával függött rajta, nem mintha ez a leg
föbb jó volna, hanem mert nagy, isteni jó. Ezt az életet fej
lesztette ő másokban is ; levette róluk a kint, a szenvedést ; 
gyógyított betegeket. Nem kivánkozott a halálba, a világ 
fájdalmas megsemmisülési vágya nem hervasztotta soha 
szép lelkét ; a Iét neki nem izzó kin . . . Ime, most a halál 
borul e szép, ez isteni életre l Jézus fél, reszket, vért izzad. 
Ime az ember, az Isten-ember, ki niindenben hasonló lett 
hozzánk, hogy kinjainkban is, félelmeinkben is megsegítsen. 
Hogyne szánnám meg, hogyne köszönném meg neki J 

b) Háromszor keresi föl tanítványait, vigaszt keresvén. 
Jézus szerette tanítványait, függött rajtuk; azt kivált ez 
estén érzi s mutatja. Szerelett volna köztük maradni ; ragasz
kodó bánatosság szólal meg benne már az utolsó vacsorán : 
«Bizony mondom nektek, nem iszom e szőlőtermésből aznapig, 
mídőn amaz újat iszom majd az én Atyám országában» 
(Márk 14, 15). Szívesen vette a ragaszkodás jeleit; jól esett 
neki Mária kenete s nem tartotta soknak érte a háromszáz 
dénárt. Ez a szerető, baráti szív most vigaszt keres, hű bará
tot, szeretö szivet, aki megvigasztalja s hűségével s barAt
ságával kiédesitse keserű lelkét. - A barátság nagy kincs ; 
Jézus becsüli ; becsüljük s élvezzük át mí is, s teljesítsük 
ö1ömmel a barátság kötelességeit. 

•VIgyázzatok é8 lm64kozzatok, hour 
ldsér&Mbe oe essetekh 

320. «Mondá Péternek: Igy nem virraszthattatok-e velem 
egy óráig? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne 
essetek. A lélek ugyan kész, de o test erfltlem (Máté 26, 39-41). 

a) Az ember meg nem állja helyét, hacsak az lsten 
meleg lehellete nem éleszti Kísértéseitek s nehézségeitek 
közt tehát nagy szellemi munkát kell kilejtenetek, hogy a 
mulandóságból s a romlandóságból kiemelkedjetek. Azt a 
szerenesés fölpillantást, melyben a lélek öntudatára jut er
kölcsi nagyságának a világ töprengésével szemben, - azt a 
fáradalmat, mellyel az Isten hegyeire emelkedik s az lsten 
kegyelmét úgy tanulja megbecsülni, hogy nem adná oda 
semmiért; azt a meleg lehellelet, melytöl hideg világban is 
megolvadnak a szivek, s azt az érzületet, mely a láthatatlan 
jót szereti s e szeretettől bűnt utál s rossz hajlamokat fékez : 
imádságnak hívjuk. O fölséges, áldásos, hatalmas munka, 
mely világokat emel, örvényeket áthidal, föld göröngyéhez 
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láncolt embert hőssé avat, te légy sorsom, napszámom l 
Mfg érzéketlenül s passive viselkedem, nem győzök ; de lel
kem dolgozni, feszülni, emelkedni akar, a sár legyőzésejg, az 
állat leküzdései'g, az ember szine-változásáig. úgy kell imád
koznom, hogy imám erkölcsi erőfeszítés legyen, - hogy 
komolyan s elszántan akarjak elérni szebb, tisztább, erősebb 
lelkületet. Az ily imádkozók az Isten szájának meleg, teremtő 
lehelletét érzik. 

b) Ez a küzdelmes, bajvívó Jézus visszatér tanftványai
hoz, s alva találja őket. De imája nem teszi rideggé, élessé ; 
nem vetkőzik ki emberies, gyöngéd, elnéző lelkületéből ; hisz 
ó átérezte, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Szeliden figyel
mezteti, hogy imádkozzanak s virrasszanak, hogy imádkozza
nak vele. Ű, a nagy küzdő buzditja álmos testvéreit, példájá
val, szelid szavával nógatja a lélek nagy kötelességteljesí
tésére. - Kettőt tanulok, először azt, hogy buzgalmam, el
mélyedésem, fokozott lelkiéletem ne lépjen föl soha sértő, 

kemény modorban aluszékonyabb testvéreim ellen. Buzdit
sunk komolyan, adjunk példát még komolyabban, de ne 
legyünk érdesek. A másik tanulság édes : Jézussal szivesen 
imádkozom ; ha az ö érdekében bún s nyomor ellen küzdök 
imámban, édes lesz a tudat, hogy Jézussal teszem. lmaórámat 
e zöldcsütörtöki hangulatban végzem ; virrasztok vele egy 
óréig l 

Krlsztus ellui1Ja&ettdt•· 
321. a) A lélek álmatlan, s kinos éjtszakája az elhagya

tottság ; 'csolus», voltakép borzasztó szó. A világban sem 
lehetünk önmagunkra hagyatva ; a sziv édes s erős érzései 
mind másokkal kötnek össze, s ha szakadnak, az fáj. De mi 
legyen a lélekből, mely léte s öntudata mélyeiben elhagyatva 
érzi magát, kérdések közt feleletek nélkül vágyakkal kilátá
sok nélkül? Mi lesz velem az öntudat pusztaságában? Mi lesz, 
ha lelkem kiáltó szóvá válik a világnézet, a reménytelenség
nek sivatagjában, a kilátások nélküli értelmetlenségben? 
Ó, ez a kiáltás az érző léleknek a buta lét malomkerekei közt 
való csikorgása ; kiáltás a föltétlenül szükséges kiemelkedés 
és fölszabadulás után. Kiáltás, mely protestál az öntudatnak 
mechanizálása ellen ; kiáltás, mely az atya-, anya-, gyermek
gyilkosság vádját üvölti a tagadás szelleme ellen ; protestáció, 
melyet az érthetetJen s szerencsétlen lét poklának kapujára 
szegez az ember l - Nem, nem, az Isten nem hagyhat el ; 
próbára tehet, de el nem hagyhat, ha én el nem hagyom őt.
Jézus, Atyád látszólag elhagyott téged. «<stenem, Istenem, 
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miért hagytál el engemll, ez szenvedésed egyik motivuma l 
Lelked Isten után kiált ; szived az ő nyomaiban jár és vár és 
kér: Uram, Uram, muljék el e kehely tőlem l 

b) Tekintsük meg az Urat, hogy elhagyatottságunkban 
győzni tudjunic Szent Pál mondja : Meghallgattatott tiszte
letének s hódolatának nagy mérve szerint. - E sötét elhagya
tottságba Krisztus a föltétlen tiszteletet állította bele ; ne 
az én akaratom, hanem a tied legyen ű imádja e kemény, 
felsőLb akaratot; látja, hogy a világban az lsten éjtszakával 
s napsugárral, örömmel s keserűséggel dolgozik a lelkek 
kialakításán ; látja, hogy a fejlődés perspektívái beláthatat
lanok, de azért minden parányi alakon ragyog a forma, az 
észszerűség ; látja, hogy az emberi érzés s ítélet relatív, s a 
mechanizmus őrlő malmában nemcsak kvarcszemek, hanem 
érző lelkek is csikorognak. Tudja, hogy az lstenhez jóban
rosszban alázattal s törekvő jóakarattal kell ragaszkodni ; 
hogy esedeznünk, könyörögnünk, hozzá fölemelkednünk, szi
vünket besugárzásainak megnyitnunk kell, sőt hogy küzdel
mesen ki kell állnunk s kifeszülnünk, és a sötétség s lehangolt
ság kiáltására a kiemelkedő lélek kiáltásaival kell felelnünk, 
a szív panaszos ldáltására a bizalom kiáltásáva!, az elsötétült 
léleknek fájdalmas kiáltására a zsoltáros léleknek Isten vilá
gosságáért esdő kiálllísával, a mélységből való kiáltásra a 
magasságból hangzó kiáltással. «De profundis clamavi», a 
mélységböl való kiáltásra felel a «Verbum Dei in excelsisll, 
a magasból jövő isteni szózat. Akkor elmondjuk majd mi is: 
<<De ne az én akaratom, hanem a tied legyen». 

c) Jóakarattal kell a legsötétebb elhagyatottságban is 
átkarolnom az Istent. Jó, azaz erős, bízó s föltétlenül hódoló 
akarattal. Amit az Isten akar, az lesz, s én is azt akarom. 
Bármi legyen az, föltétlen hódolattal hajlom meg előtte ; 
vétkezni nem vétkezem, s nemcsak ezt sürgetem, hanem azt 
is, hogy akaratomban még meg se hidegüljek az Úr iránt, 
ha nem úgy történik valami, mint ahogy azt kértem. Ó meleg, 
erős, hajlékony, ruganyos, törhetetlen akarat ; ilyet csak az 
Istenben való elmélyedés, a vele való egyesülés nevell Jézus 
jóakarattal hódol Istennek, s ime angyal jön ; tán egy azok 
közül, kik 33 év előtt karácsonykor énekelték : béke a jó
akaratu embereknek ; ezt a jóakaratú embert vígasztalja meg 
a békesség vigaszával. 

Krlsztus lduszeovedhe. 
322. Belelépünk a világ legszentebb s Jegfontosabb tör .. 

ténésébe, az Úr szenvedésébe, alázatosan s bánatosan, mély 
Protu\ezka: Elmélkedések. II. 5 
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részvéttel kisérjük az Urat. Ó, öltözzünk érzelmeibe s hasonul
junk hozzá l 

a) Kezdetben vala az Ige, a végtelen életnek önmagá
ban való, értelmi kialakitása . . . Azután lett a világ ...• 
az emberi történelem ... , ez emberi történelemben Krisztus. 
ű itt járt s isteni életet élt s isteni tant tanított s isteni ténye
ket vitt végbe, de életének különösen egy ténye volt rendel
tetésének kulmináci6ja: gondolatával járt, szivében hordozta 
tervét ; megalkotta s vérével azt irta alája : opus Christil 
Ez az ő kinszenvedése. - Tanított, sok édes, erős szót mon
dott, de egy sz6ba szorult össze lelke, energiája, tüze; ez a szó 
a (ll)erbum crucis•. - Sok jelet, csodát müvelt, de kivált egy 
;elet állított föl szemeink elé, ez a ~<Signum crucis». Ezt becsülte, 
ezt szerette, ebbe fektette bele egész lelkét. Ó édes, erős. 

áldozatos lélek l 
b) S mit hirdet? l. Az Isten végtelen nagyságát, ki előtt, 

Krisztus megsemmisül ... kinban, gyalázatban, halálban, 
Hogy az Isten nagy, azt hirdeti a természet, a mulandóság, 
Tírus és Babylon ; csendes, mindent megőrlő hatalom. Fáraók
ból múmiák, városokból romhalmazok lesznek ... s az lsten 
szent Fiából áldozat lesz. Oly nagy az Úr, hogy minden neki 
hajlik meg, maga az Isten Fia is mérhetetlen kinban. 2. Hir
deti az Isten tiszteletét és engesztelését ; a déli sötétségbett, 
a feketén kárpitozott menoyboltú templomban, imádja, kéri, 
engeszteli Krisztus az Urat «cum clamore valido et lacrymis» ; 
hallani esdeklő szavát : ((Én Istenem, én Istenem, miért hagy
tál el engem l» 3. Hirdeti a megváltás szükségességét. Test
véreim, nekünk megváltás kell ; nem emelkedhetünk ki bún
ből, bajból, örök halálból, ha Isten ki nem emel. Javítgatott, 
foltozott rajtunk ész és koltúra : de a győzelmes rosszat, 
búneink szerencsétlen hatalmát meg nem törte ; de higgyünk 
a győzelmes jóban, Krisztus megváltásában. 4. Hirdeti az 
Isten szeretetét. Becsüli lelkünket, szeret halálig ; meg is 
halt értünk. A szenvedés Krisztus lelkének kitüzesedése. Sze
retele itt az égre csapott; szenvedélyessége itt tört ki. Ezzel 
a szeretettel lép elénk és mondja : Meghóditlak. S valóban 
meghóditolt ; vérével oltotta a kereszténységbe a hősiességet. 
Apostolokat, vértanúkat nevelt és megindította a legmélyebb 
részvétnek áramát. S engem meghódltott-e? ó Jézusom, tied 
vagyok; ne kételkedjéL Nevelj bennem nagy, mély bensö
séget és szereletet önmagad s keresz ted iránt. 5. Hirdeti 
hogy mily mély a pokol ; Krisztus szenvedésén mérd. Feneket
len lehet a mélység, mely elé tilalomfa gyanánt a kereszt van 
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túzve. Megrendülve térdre omlok bűnös életemnek szent 
tilalomfája előtt. 

Rbzvft 61 az6Dalom. 

323. a) A szenvedő Jézus legmegindítóbb érzebne a mély 
részvét volt irántunk. «Menj és segíts rajtuk», ez volt misz
sziója, és e missziótól hősies érzelmekkel telt el lelke. A szen
vedélyes, áldozatos vágyak útjain járt vele; ment, könnyét, 
verejtékét el-elkapta a szél. Lelke kigyulladt a nagy könyörület 
órájában. Oly könyörületes volt, mint a nagy szamaritán, ki 
szirtes utakon jön segíteni a haldokló emberiségen ; olyan 
volt, mint az a nagy segitő, kire mérhetlen időkön át várt 
az inaszakadt ember. «Ha akarod, megmented őkeb, ez 
isteni meghagyás zsongott lelkében ; különben elvesznek ; 
más nem szeretheti őket úgy, hogy üdvözüljenek; nélküled 
«kiég a szivük, elvész a lelkük,,, Ettől gyulladt ki a «caritas 
patiens Christi,, ; kompasszív lett. 

b) Jézus szenvedése nekünk is a szánakozó szeretet 
iskolája. «Szeretsz-e?,, - kérdi az Úr - «6, ha szeretsz, szánj 
meg». S ime, a szerető lelkek a szánakozás eto szobrai lettek. 
Első a szűz, kinek lelkét átjárja a tör l Mellette Szent János, 
Szent Magdolna l Szent Pál érti, hogy azt 1ckell éreznünk, amit 
Krisztus érzett», kompassziv lélekké kell válnunk ; hogy 
szereti, hogy engeszteli, hogy szánja föl magát érte l Szent 
Péter, a könnyes arcú ember, Assziszi sz. Ferenc és a szánalom 
szent jegyesei telve vannak részvéttel a szenvedó Úr Jézus 
iránt. Boldog Caroilla Varanóva! én is legalább egy könnyet 
sirok naponként az úrnak. - Ez az út az Isten-szeretetnek 
legkönnyebb, legtermészetesebb útja ; szánni a szenvedót, 
ez természetes szenvedélyünk. Jézus akarja, hogy megszán
j uk ; azért szenved, hogy az Isten-szeretet a legkönnyebb 
szeretet legyen; hogy ne legyen szlv, mely elzárközzék szeretete 
elől. Kereszteden tanitasz szeretni, mert késztetsz szánakozni. 

c) S ez tetszik Jézusnak. A sziv keménységét fölpana
szolja : «~s vártam, ki szánakozzék, és nem volt ; és ki meg
vigasztaljon, és nem találtam» (Zsolt. 68, 21). Kéri a neki 
édes részvétet : («Emlékezzél meg inségemről, az ürömről és 
epérőb (Jer. sir. 3, 19). O bár felelhetném : «Megemlékezve 
megemlékezem erről, és lelkem eleped bennem» (3, 20). Folig
nói Angelának mondja Krisztus : Áldjon meg Atyám azért, 
hogy szánakoztál fájdalmaimon. Szent Ferenc kérdezi, mit 
tiszteljen és szeressen mindenekelótt, és háromszor hallja : 
•·Passio Domini nostri Jesu Christi». - Végezzük el néha a 
keresztutat. Térdeljünk le mind a 14 állomásnál külön-külön ; 

5* 
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elmélkedjünk ott ez állomások jeleneteiröl, melyek e könyv
ben is föltalálhatók, és ébresszük föl magunkban a megfele1ö 
érzelmeket. Sok búcsút nyerünk így, rr.elyet a megholtakért 
is fölajánlhatunk. 

Az úuJ6, 

324. a) «Keljetek föl, menjünk; ime közeledik az, ki engem 
elárub, (Máté 26, 46). Jézus félt, szomorkodott, vigaszt kere
sett tanltványainál, bemutatta magát gyöngeségében, de 
imádkozott is, és győzött. Természete borzadt ; azt kiáltotta 
feléje : kiméld magad ; de ö megkérdezte az Istent, és az meg
mutatta neki az utat, az odaadás és áldozat útját, melyre 
Jézus elszántan lépett. Életének legnagyobb klsértését meg
állotta; lehajtotta fejét Atyja kezeibe és az megnyugtatta és 
biztatta öt. -Kettős húsvéti győzelme van Jézusnak; egyik
ben legyőzte a halált ; másikb~n a testet és vért, s kiemelte 
élet, világ, halál fölé a győzelmes lelket. Nézz bele Jézus 
belső világába és annak fölényes, remeklő kialakulásába 
Getszemaniban. Nekem is ezt kell átélnem ; klsértések, nehéz
ségek, küzdelmek fölé kell lelkemet emelnem ; legyőzök vele 
s általa mindent. ú mily dicsőséges húsvét ez, a lelki győzel
mek húsvétja, melyet az ember átéli 

b) ((/me közeledik, ki engem eldrul». Rémületes közeledés; 
Jézus találkozik Judással; tiszta, nemes, saját véres verej
tékében az alacsony világ fölé kiemelkedett lelke, mely nem 
engedett a rossznak, szemben áll az alávaló, undok ösztönök
nek rabjáva), a hálátlan, áruló tanítvánnyal. - Istenem, 
emberi utak, emberi fejlődések l Mivé fejlik szeretet, ismeret, 
kegyelem, akarat az egyikben ; mivé a másikban l Biztos, 
hogy azért fejlett Judásban az isteninek karikatúrájává, 
mert maga sem vette komolyha Istent, Krisztust, az evan
géliumot, az élet veszedelmeit és az Isten kegyelmeit. Nagy 
áldás az, ha komolyha vesszük a lelket és belevezetjük minden 
áron az Isten országát l 

c) ((Mlg 6 sz6lolt, íme Judás eljöve és vele nagy sereg . .. 
és azonnal Jézushoz járulvdn, mondd: Odvözlégy rabbi és meg
csókolá 6t. Mondd neki Jézus: Barátom, mi végre jöttél?» (Máté 
26, 47). Jézus szép, isteni lelkére rávetődik a passziónak egyik 
legsötétebb árnya; a megtestesült Istent megcsókolja a meg
testesült sátán; meri: judásbérrel kezében júdáscsókkal 
ajkán lép Krisztushoz. Ez a csók a legmegalázóbb s a Jegfáj
dalmasabb emberi illetés; ezt a tanltványtól szenvedte. 
A világ győzedelmeskedik ; nézzétek, ilyenek a tanltványai l
Barátom, lehetséges-e, hogy ily végre jöttél, hogy ennyire 
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jutottál, te apostolom, barátom és legégetőbb szégyenfoltom? 
Imádlak mély részvéttel, Jézusom l Ertlek, tudom, hogy 
melyek lelkednek legégetőbb sebei, melyek dicsőségednek 

sötét foltjai l Nem ellenségeidtől, hanem hiveidtől, barátaid
tól, papjaidtól valók azok l Az én erényem Jézus becsülete 
és vigasza ; féltékeny leszek rá. 

.J~zusl a tanies el6 viszik. 

325. a) «Azok pedig rája veték kezül(et és megfogák őt)) 

(Márk 14, 46). Ime, a rni megkötözött rabunk. Jézus érzi a 
gyalázatot : mint latorra, úgy jöttetek ki kardokkal s doron
gokkal engem megfogni. Ti rabjai a sötétségnek s szolgái az 
alávalóságnak, megkötözitek azt, ki egyedül szabad köztetek. 
Jézus, a szeretet rabja, most bűneink rniatt a gonoszságnak s 
gyúlöletnek foglya lett, akit meghurcolnak s a világból ki
üldöznek. ú szegény, szomorú, imádandó rabunk l Júdás el
adott a szolga áráért, rnert az Irás rnondja, ki szolgáját meg
öli, 30 sziklust fizet ; érted már megfizettek, tehát kiüldöz
hetnek. A rabszolgasors a te végzeted ; törvény nem véd, s 
barbár szívtelenség tombol ellened l Mily szegény s elhagya
tott lettéli - Jézus fölajánlja fogságát a mi rabságunkért. 
Nyomában Szent Paulin elhagyja Szent Félix sírját s dómját, 
s a patricius az özvegy fiáért a barbárnak szolgált ; Szerápion 
a főváros könnyűvérű lakóinak élveit élvezte, azután eladta 
magát s megmentett két lelket ; Szent Vince rabságában meg
térítette a renegátot. Krisztust is megkötözik, hurcolják, bán
talmazzák, hogy bűneink köteleit megoldja. Csókolom köte
leidet s szétszaldtom a bún kötelékeit. 

b) «Akkor tantlványai elhagyván őt, mindnyájan elfutá
nak. És a főpaphoz vivék Jézust és egybegyalének mind a papok 
és irástudók és vének)) (Márk 14, 58). Ez is bevonulás; mily 
ellentét e közt s a pálmavasárnapi bevonulás közt l Mily 
sötét s vigasztalan, s mily nehéz ez az út l Az áprilisi éj most is 
leheli az olajfák s pálmák s a fakadó lombok illatát, de az em
beri szfvek rögbe fagytak. Jeruzsálem kegyetlen lett, mint a 
struccmadár a sivatagban. Jézus fölsége nem vált ki most 
tiszteletet, szomorú arcát méltán fátyolozza az éj ; szeretete 
nem vált ki viszontszeretetet. Rémületes az ember fordulása 
kegyelernből bűnbe, életből halálba, rneleg szeretetből érzé
ketlenségbe, ragaszkodásból gyáva elhagyásba l Jézusom, 
ha e szerencsétlen fordulatok el is járnak itt lelkünk fölött, 
kérlek, segíts, hogy hűségre, kitartásra szert tehessünk s leg
alább a kegyelern állapotában kitarthassunk. Te betegje vagy 
szeretetünk szeszélyének, ó adj haséges szeretetet. 
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c) «A fópap t_ehál kérdezi Jézust az ö lanltvdnyai és tudo
mánya felöl. Felelé neki Jézus: Én nyilván szólollam e világnak; 
és mindenkor a zsinagógában lanflottam és a templomban, és rej
lekben semmit sem mondlam. Mit kérdezesz engem? Kérdezd azo
kal, kik hallották, mit beszéltem nekik» (Ján. 18, 19). Jézus a 
tanács előtt áll megkötözve ; szegény rab, fölséges lélek. Sza
bad a beszéde, mert tiszta az öntudata ; életemint a napvilág ; 
fölemelt fővel s mégis alázattal áll itt. Ez a legfőbb méltóság, 
ez királyi kenet és legszebb koszorú. - Kérdezd meg az em
bereket, - mondja, - ki lett hitványabb, ki alávalóbb nyo
maimban, ki lett rosszabb, ki bűnösebb tanaimtól? Inficiál
tam-c vagy életet adtam? Kérdezd meg a világot; ne engem, 
a rabot. <<Rejtekben'' nálam semmi sincs ; az én életem világ· 
ítélet ; győzelmes világítélet, mely hitelesit engem s útjaimat. 
O Jézus, te legyőzted a világot. Mi a kötél, a katona, a tanács 
veled szemben?! Idegeimen végigfut valami szent borzongás 
a fölséges benyomásaitól. 

d) «Midón pedig ezekel mondolla, egy az ott álló poroszlók 
közül arculcsapá Jézust, mondván: Igy felelsz-e a fópapnak?n 
(Ján. 18, 22). A szabadság ez erőteljes szava sértően hangzott 
a gazok itélötermében, a gyűlölködés s irígység kathedrái 
megrendültek tőle. A szabad, isteni ember önérzetes gondo
lata vihart támasztott a csúszó-mászó szolgalelkek gyüleke
zetében, sa szolga arculcsapja az Urat. Jézus alázatának bor
zalmas megvilágítása, s Jézus szól, protestál, de nem sértően, 
és megbocsát. Álljunk apró és nagy sérelmeinkkel s neheztelé
seinkkel a mi meggyalázott s értünk megalázödott Jézusunk 
elé. Sok a neheztelésünk s nagy a kényességünk. Legyünk el
nézök és kiméletesek, hogy szabadok legyünk. Mint a kavics 
a Duna ágyában gördül, törődik, simul : úgy az emberek az 
élet folyamában. 

.Jézus a főpap eUiu. 

326. a) «Sokan hamis tanúságol mondának ellene és nem 
vollak egyezök a bizonyságok. És fölkelvén közepeti a főpap, kér
dezé Jézust, mondván: Semmit sem felels::·e azokra, mikel ezek 
ellened mondanak? (j pedig hallgalan (Márk 14, 56). Krisztus 
szenvedésének szelleme ki van fejezve szentséges arcán. 
E megrendítő képen néma az ajak ; szelíd, bánatos a szem ; 
szomorú s szenvedö az arc ; hanem ez a szenvedés is felsöbb 
szépségtől van átjárva : az a türelem. Türelmének ékesszóló 
küejezése az ö néma ajka. A lélek fönségét mi sem hirdeti 
annyira, mint ez a némaság, melybe a szenvedö merült. 
Ez az ember, kit úgy ismertek, hogy <<hatalmas tettben és 
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beszédben•, most sz6tlanul tdri a rágalom s gyűlölködés 
kfnját. 

b) Vessünk egy tekintetet az ő szelid, szomorú arcára. 
Sokszor igyekszünk el nem árulni érzéseinket ; de mily nehéz 
ez ép azokkal, melyeket igazságtalanság, sértés, erőszakos
kodás támaszt szivünkben. Nézzünk Krisztus szentséges áb
rázatára, arra az imádandó, komoly képre, melyen áttetszik 
a szenvedő, türelmes lélek. Nincs az a halvány tavaszi pirka
dás, amilyen halvány volt ez álmatlan arc nagypéntek reg
gel - még halványabb, mikor az ostorcsapások alatt vért 
vesztett ; a kereszt láttára föléledt keveset, mintha az iméd
ság mosolya lebbent volna el reszkető ajkairól; a keresztúton 
a végkimerülés teszi lelkiebbé fáradt arckifejezését ; végre a 
keresztfán teljesen elesigázva a mély imádás csendjébe merül. 
O Istenem, nemde fölségesebb ez, mint a holtak föltémasz
Msa? S mily diadalmas erő ez a szenvedó türelem. Tekintsünk 
e győzelmes szenvedésnek arcába ; úgy kell tilmünk, hogy 
lelkünk le ne törjék ; ez a türelem. 

c) «Ismét kérdé öt a főpap és mondd neki: Te vagy-e Krisz
tus, az áldott lstennek Fia? Jézus pedig felelé neki: Én vagyok; 
és látni fogjátok az emberfiát ülni az Isten erejének jobbján és 
eljönni az ég felhőiben» (Márk 14, 61). Az arculcsapott ember 
kimondta a zsidó nép legfőbb hatósága előtt, hogy ő az 
Istenfia ; óvta biráit, hogy ő az örök bíró. Kilépett lelkének 
egész erejével s hatalmával, hogy e helyzetnek, az ellentétek 
ez őrületének ura legyen: Nagytanács, népemnek s reményeiro
nek hivatalos képviselője, mérhetlenül messze esnek egymás
tól a ti gondolataitok s az Isten gondolatai ; rémületes a fejlő
dés e sötét útja, melyen Isten nevében járok, de mégis bizony
ságot teszek, oly igazat, amily vakmerőt, én, én a meggyalá
zott ember, vagyok az Istenfia l - Borzasztó kinyilatkozta
tás, hihetetlen vizió ; igazán nem emberi gondolatok és utak. 
De hogy ilyen vagyok, a szenvedő szeretctnek végleges dia
dala miatt vagyok ilyen ; isteni ez a kín és áldozat, mely az 
Isten fiát kötélre fűzte, taposta és arcul ütötte. - Imádunk 
téged édes, isteni Megváltó, te megrendfUi és vigasztaló ki
nyilatkoztatása a szeretetnek; mi már értünk téged s könnybe
lábbadt szemekkel nézünk föl rád. Hála, hála neked l 

d) •A főpap pedig megszaggatván ruháit, mondá: Minek 
kivánunk még tanúkat? Halloltdtok a káromlást; mit ltéltek? 
Kik mindnyájan halálra méltónak ltélték ől• (Márk 14, 63). 
Jézus szívén mély, szentelt fájdalom nyilall át; tudta 6 azt, 
hogy mi lesz vége, de azt úgy hallani szemtöl-szembe, hogy 
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méltó a halálra, az megrendítette az élet szeretöjét, a virágos 
lelkű Jézust. Lelke mély alázattalleborult az élet s halál Ura 
előtt s fölajánlotta magát neki ; íme jövök, jövök meghalni. 
Méltó vagyok a halálra, mert a világ bűnét hordozom; méitó 
vagyok, hogy összetörj, s összetört lelkem a leszakitott élet 
illatát lehelje feléd s megengeszteljen téged l De én is leboru
lok előtted Jézusom, ki értem elfogadod e halálos ítéletet ; 
az én itéletern az, s te viseled helyettem. Te meghalsz értem, 
én élek érted l A halál hatalmával karoltál át engem l Köszö
nöm imádott Szeretője lelkemnek l 

Péter Krlsztus-tagadiÍiia. 

327. ((Péter pedig távolról követé öt be egész a főpap torná
cába, és a szolgákkal a tűzhöz ülvén melegszik vala ..• jöve egy 
a főpap szolgálói közöl, mondá: Te is a názáreti Jézussal valál. 
ő pedig tagadd . . . Azután ismét látván ől egy szolgáló, kezdé 
mondani: Ez is azok közül való. ő pedig ismét tagadá. És kevés 
vártalva megint az ott állók mondták Pelern ek: Bizonyára azok 
közül vagy, mert le is galileai vagy. (j pedig kezde átkozódni és 
esküdni, hogy nem ismerem azt az embert, kit mondotok•• (Márk 
14, 54). 

a) Péter szereti az Urat, de pszichológiája rohamos, 
ösztönös s nincs kialakítva. Szeretete át van szőve sok szen
vedélyes, öntudatlan elemmel. Ű tud kardot rántani, de tud 
félénk, sőt gyáva is lenni, s nincs e forgandóságnak öntudatá
ban. ű természet, s még nem egyed. Jószív, de megbízhatlan. 
S e pislogó lángocskát beleviszi a szélvészbe ; mi lesz vele~ 
Elfújják, s füstölög l Jézus ismerte ez ösztönös, fejletlen egyé· 
niségeket; panaszkodott: meddig viseljelek el? Mikor lesz· 
tek már tipusok, megállapodott egyedek?! Hogyan kell ön· 
magamra reflektálnom, az ösztönös, öntudatlan természel 
iránt bizalmatlankodnom ; imádkoznom, vagyis az isten: 
kegyelmet e mélységbe belevezetnem; fegyelmeznem magam. 
vagyis kihámoznom az ösztönből az öntudatos, intéző aka· 
ratot l 

b) Emberek közt áll, kik Jézust nem ismerik, nem szere· 
tik ; környezetben, hol szívének nemes érzelme visszhango\ 
ki nem vált ; hol hideg van, s a tűz nem melegíti a lelket. 
Egy idegszál sem reszket ott úgy, mint az övé; magára 
maradva elgyöngül s elveszti önmagát. Ily hideg környezet
ben csak mélyen izzó szívek állják meg helyüket, kiknek 
nem imponál az emberi hiedelem, a világi tekintet, kik fölötte 
állnak a mobnak, s a lélek mély gyökereiből élvén hidegben, 
melegben, szélben s szárazságban megállják helyüket. O föl-
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séges lelkület ; ó bensőség impregnálva az ideál vonásaival, 
mosolyával, könnyéve), szerelmével r Te szikla is, gyökér is, 
virág is vagy, vagyis minek is a sok szó : Te lélek vagy l 

c) S minél tovább marad a benyomások alatt, annál 
inkább elgyengül, - eltávolodik önmagától s alkalmazkodik 
a keserves-idegen miljöhöz. Szenved alatta, de szolgálja. Leg
főbb baja pedig, hogy szfve, öntudata szóhoz nem jött ; itt 
szolgálók, szolgák, a terefere, az utca beszél és dominál. Ily 
körülmények közt csak mélyebbre süpped. A mocsárban 
szikla-alap nincs, ki kell abból jönni ; a rothadásban nincs 
balzsam ; az máshol van, azt másutt kell keresni. -- Rend
kívül fontos, hogy kiemelkedjünk az alkalomból, mely er
kölcsi érzékünket zsibbasztja s energiánkat érvényesülni 
nem engedi. Meglehet, hogy imádkozunk, elmélkedünk ; de 
a mételyes vagy tikkadt s elernyedt miljőben hiába várunk 
lendületet. Olyanok vagyunk, mint a virág rossz földben ; 
él, de halaványságáva) nem örvendeztet. Kerüljük hát a rossz 
alkalmat, legalább is úgy, mint egy maláriás vidéket. 

Péter blíoam. 

328. a) ((Es megfordulván az Vr, Péterre tekinte. Es meg
emlékezék Péter az Vr igéjéről, amint mondolla vala: hogy 
mielött a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. És kimenoén 
Péter, keservesen sirt» (Luk. 22, 61). Az úr megfordul, s tekin
tete, erős lelke, vádoló, de irgalmas szeretete Péter lelkébe 
mélyed. Néz reá, mint a nap a márciusi hóra, az áprilisi 
bimbóra, s olvaszt s bont édesen. Egy teldntet, s mily élet ! 
Uram, tekints napsugaras, mennyei energiával telített lelked
del ránk ... tekints ... , győzz. Változtass el; sugározz erőt, 
kedvet, fényt, meleget e bénult életbe, ez erkölcsi depresz
sziókba. Ne legyen vakondok-lét életünk, kik az Isten csilla
gait nézzük, s ne legyen denevér-életünk, kiket virágos, erő
teljes lelki világba hívsz ; fényt, Uram, fényt, szfnt, szép
séget, örömöt. Ez a te életed s a te kegyelmed. 

b) <<Es megemlékezék Péter .. ·" Nem a statiszta, nem a 
mnemológia funkciója volt ez az emlékezés, hanem a meg
rendült, belső ember ébredése . . . Ah, mi vágtatott végig 
lelkén ; mily megszégyenító, bűnbánó, rémülő, szenvedélyes 
érzések törtek ki lelke mélyéből t Hogy zúgott benne a szó
zat: Te Péter vagy, e kószálon ... l hah, kószál-e vagy sár, 
lelkek vezére-e vagy inkább áruló, tagadó? Ismét: Imádkoz
tam érted, hogy meg ne fogyatkozzék hited ... t ó Jézusom, 
hogy tettem csúffá imádat l Te imádkoztál, de én nem imád-
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kozlam veled l S iMilét : Ha meg kell halnom veled, akkor sem 
tagadlak meg téged ... Igen, ezt is mondtam, s sok mást 
mondtam, s láttalak csodákat mív~lni, láttalak a Táboron 
dicsőséges szine-változásodban, s mégis azt mondtam, nem 
ismerem ezt az embert l Nem lehet azt leírni, hogy hogyan 
szoktunk ilyenkor «megemlékezni" ; jobb itt sirni, sírni keser
vesen, s jobb félni s elmenni, hol magunkhoz térhetünk, erőre 
kaphatunk s bukásunkon is erényre s bátorságra okulhatunk. 

c) «És Jézust Kaifástól a törvényházba vezeték .•.• (Ján. 
18, 28). Mialatt Jézus imádandó lelke Péter lelkébe hatolt s 
fölzavarta a tisztulásnak gyógyvizeit, a «keserves sirást», az 
alatt tovább sziszeg a kígyóhad; számukra Jézus tekintete, 
elsötétedésében is sugárzó lelke, ékesszóló hallgatása mitsem 
jelent ; a bűn erőszakossága érzéktelenné teszi a lelkeket. 
Ily közel Krisztushoz, s mégis oly messze tőle l A lelkek távo
lát nem méterrel mérni, hanem rokonérzéssel l Lélekhez 
Jélekkel kell közeledni, jóindulattal, figyelemmel, rokonszenv
vel, érzékkel. 

.Jézust arcul verUt. 

329. «És a férfiak, kik ól tartják vala, csúfolák, vervén öt. 
És befödözék ót és verék orcáját és kérdezék, mondván: Találd 
el, ki az, ki téged ütött? És sok egyebet káromolva mondának 
ellene» (Luk. 22, 63). 

a) Megvetették s meggyalázták, utálatuknak és gyűlö
letüknek szabad folyást engedtek a halálra ítélttel szemben. 
Minden köpés folt, tűzfolt volt Jézus lelkén ; minden gyülöl
ködö szó gyilok volt ; égetett és ölt. - Mit gondoltak a zsidók 
a Messiásról? Hogy király, hogy Úr- mit a hódolatról, mely 
neki járt, - hogy «Tharsis)) s a szigetek királyai nyalják előtte 
a földet ; és ah, mit nyer ebből a meggyalázott Krisztus, ez 
a hamuban ülő, ez a megvetett, megrugdosott király? A világ 
Kaifás háza, s benne a Krisztus most is a meggyalázott Úr. 
Mind így teszünk vele, mikor vétkezünk ; szenvedélyeink 
mocskával, utálatosságával illetjük ; megvetésünk, ignorálá
sunk most is izzó, égető gyalázata a Messiásnak l Istenem, 
hogyan félreismerjük az Urat, mennyirc kiüresítjük bölcse
ségét ; mily fonákul mutatjuk be életünkben az evangélium 
szépségét. Ó «mysterium crucis», én nyomorék, szerencsétlen 
bűnös l - Engesztelésül, kárpótlásul hangoztatom én Í! 
Szent Pál szavait : «Minden térd meghajoljon . . . Minden 
nyelv hirdesse Jézus dicsőségéb. O Pál, mily gyönyörrel, 
mily lendülettel, mily diadalmas érzéssel írtad ezt l Ertlek, 
{•rtlek ; Krisztus kínszenvedésének láttára ez a vágy szenve-
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déllyé, ez a szózat viharrá nő l Meg kell forditanunk az esze
veszett világ irányát l Föl kell emelnünk a meggyalázott 
Krisztusnak dicsőségét. 

b) És befödözték arcát és verték . . . Gúny és kegyet
lenség környezte Jézust ez álmatlan zöldcsütörtöki éjjel. 
Prófétának mondtak, nohát e piszkos kendőtól már nem 
látsz, vak vagy ; arcul csapunk ; találd ki, ki ütött meg •.. 
Aki vétkezik, az úgy tesz, mint aki nem törődik, hogy látja-e 
őt az Úr. A vétek a tiszteletlenség kultusza ; ebben részesí
tette Jézust a kegyetlen hitetlenség éjtszakája. - Mély tisz
telettel viseltetik a lúvő a jelenlévő Úr iránt ; effrontériáva} a 
hitetlen, a szemtelen. Ennek szemén van ám sötét fátyol. -
Mindenütt Isten jelenlétében járok, hiszen «látó» vagyok. 
Szántson végig rajtam az Isten közellétének érzete. Ez tisztít, 
ez kitölt ; akkor merek magamba nézni, s érzem, hogy kiser
ken, kizöldüllelkem ; nincs ehhez fogható föléledés, kitavaszo
dás, nedv- és vérpezsdülés a természetben. 

•Királ)' vagy teT• 

330. a) «.lézus pedig a helytartó előtt álla ••• » (Máté 27, 
ll). Itt találkozik az úr hivatalosan a római hatalommal, 
mely minden hithez tudott alkalmazkodni politikából, s 
végre egyet sem vett komolyan. E hatalom féltékenyen kér
dezi: Te vagy-e a zsidók királya? Nem látszik meg ugyan raj
tad szegény, elkínzott ember; de a hatalom hatalmát gon
dozza, s nem fér meg mással. Jézus feleli : <<Magadtól mondod-e 
ezt, vagy mások mondták neked énfelőlem?>> Vagyis igy néz
nek-e ki a királyok, kik szálkák a te szemedben ? <<Az én 
országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, 
szolgáim harcra kelnének, hogy kézbe ne adassam a zsidók
nak. Most azonban országom nem innen való» (János 18, 36). 
Jézus leereszkedik és tanítja a pogányt. Mit tud ez arról a 
krisztusi országról? Magyarázza tehá.t neki: van ország, 
melyet nem lehet fegyverrel megvívni ; ország, mely hatalmas 
és édes ; páratlan királyság, fölséges értelemben ; szép és örök. 
Az az én országom l Jézusom, mi már értünk téged, kiket ez 
országba bevezettél, s fölségét s szépségét és királyi, isteni 
hatalmát átélni engedted; ó igen, ez az igazi ország•. 

b) ((Mondá erre neki Pilátus: Tehát király vagy te?» (Ján. 
18, 37). S mégis van országod? S abban az országban uralko
dol tehát? Szegény, megtépázott ember vagy, és méws ki
rály? Igen az, még pedig milyen király l Erővel, lélekkel, 
szépséggel s örömmel fölkent király l S királyokká teszed 
testvéreidet. Mind király, és egyik sem löki le a másikat a 
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trónjáról, és orszl'lguk végtelen. Üdvözlégy Uram és királyom, 
ki királlyá neveltél engem is ; a búnnek szolgáló, öntudatlan 
tömegből kiemeltél, megcsókoltál, fölkentél ... ! Mindegyik
kel ezt teszi, aki hódol neki, mert neki szolgálni annyi, mint 
uralkodni. Tisztulnom, tökéletesbülnöm, istenülnöm kell ... 
ez az ő és az én királyságom ! Azért lett testvérem, hogy a 
királyi öntudatot fölkeltse bennem és királyi életre tanítson. 
«Was nützte es, du warest ein König und wüsstest es nicht?ll 
(Eckhardt.) S mit használna, ha csak a testvérem volna ki
rály, s én züllött alak? 

c) «Én arra szüleliem s azért jöttem a világra, hogy bizony
ságot tegyek az igazságról. Minden, aki az igazságtól vagyon, 
hallgatja az én szómab>. Fölséges és hálátlan misszió l Az 
((igazság)) lsten-ismeret, Isten-szeretet s az erény szolgálata ; 
ezzel szemben áll a világ, telve a «szemek kívánságával, a 
test kívánságával s az élet kevélységével»; e hármas kíván
ság az ember terheltsége, és az «igazság» ki akar vetkőztetni 
belőle. Bár volnék fény s igazságszomjas lélek l Remélem, hogy 
az leszek abban a mértékben, melyben hallgatom az Úr sza
vát, s féltékenyen járok el szavának megfogadásában, hogy 
«igazságból való» legyek. - Magam is e misszióban akarok 
járni; bár tudom, hogy ez úton a legszebb lélek a Getszemáni 
éjnek árnyaiba merült, és a királyi homlok, melyet Isten csó
kolt egyetlen szeretettel a Jordánban sa Táboron, töviskoszo
rús lett. Égek s élek az igazságért, hogy a skepszis átkát ne 
érezzem, mely Pilátust érte, ki miután megvetőleg mondotta : 
<<Mi az igazság?>>, Krisztusnak szavát többé nem vehette : «És 
egy szavára sem felele neki, úgy hogy fölötte csodálkozék a 
helytartó» (Máté 27, 12). Szólj, Uram, mert halljaca te szol
glld; készséggel, térdenállva, feszült lélekkel hallja l 

Heródes ei6U. 

331. a) «Heródes pedig látván Jézust, igen megörüle, merl 
sok idő óta ktvánta vala ől látni, mivel sokat hallott felöle és re
ménylette, hogy valami jelt lát majd tőle tétetni. Kérdezé pedig 
öt sok beszéddel; de ö semmit sem felele neki» (Luk. 23, 8, 9). 
Ismét két ember áll egymással szemben, Jézus és Heródes ; 
ég és föld, napsugaras május és sötét éjfél köztük a különb
ség. Világfi ; szép asszony és uralom az ideálja, és még csodát 
is szeretne látni. Az ilyen fölött végtelen magasan állnak és 
vonulnak el az Isten gondolatai l Jézus hallgat; gyöngyeit 
sertések elé nem dobja l Mily félelmetes hallgatás, mily ret
tenetes ignorálils •.. l Heródes házasságtörésben élt l Jézus 
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llltja e léleknek mélységes nyomorát, és azt is, hogy jelen
létének kegyelme nem vágja el a kevély világfi útjait. Haüs
talanul vonul el mellette a szenvedő Jézus l ó szív, ó Isten, 
ó hódolat és rnegvetés, ki érti meg utaitokat? Azért én félté
keny és elszánt szigorral kezelem lelkemet ; Istennek szá
f!Iára nyitva akarom tartani ; tiszta legyen szívem, hogy az 
Ur kegyesen pillantson rám s szóljon hozzám l Tisztelettel 
kell eltelnem s térdenállva kell kérnem, hogy a Fölséges 
szóba álljon velem l ó ne fordulj el, Felség, ne némuljon el 
ajkad ; szólj ; hallgatlak ; szenvedélyem hódolnom neked l 

b) «Ott dllának pedig a papifejedelmek és irástudók, szün
telen vádolván őt. Heródes pedig megveté őt hadi népével egyiitt 
és csúfságból fehér ruhába öllöztetvén, visszaküldé Pilátushoz.,. 
Ez a hallgatás feszélyezi a világfit, komoly sejtelmekre ad 
okot, de végre is tehetetlen bosszúra ragadja ; megveti s 
bolondnak ítéli az Urat ; így fölszabadul tiszteletet paran
csoló fölsége alól. Az alávaló ember örül, ha az eszményektől 
szabadul, s ha a prófétákat bolondoknak mondhatja. Jót 
tesz neki, ha nincs semmi, ami nagy, szép és fölséges. Rémü
letes fölszabadulás, az állatnak, az ösztönnek fesztelensége. -
De az Úr is erős; megveti a megvettetést, s szó és szitok és 
gúny nem fog rajta ; királyi lelkét a szolgakörnyezet nem haj
Utja meg. Imádkozik magában ; engeszteli az Istent a királyi 
széken ülö paráznáért, s kegyelmet kér azoknak, kik félre
ismerve élnek s a világ ítéletét és az emberi tekinteteket hő
siesen megvetik és mennek az erény önérzetében szolgai ki
rályok s királyi szolgák közt el. Uram, csak a te tetszésed az 
én örömöm s erőm ; mily könnyen nélkülözök emberi kegyet, 
mikor telve van szívem az erény önérzetével. Ó, ez az igazi 
királyi öntudat. Láttam királyokat mezítláb és szolgákat 
királyi ménen ; le,zyek inkább én, mint a lovam királyi l 

olme, a tl ldrilytok l• 

332. a) «És ettől fogva azon volt Pilátus, hogy e/bocsássa 
öt. De a zsidók kiáltának, mondván: Ha ezt elbocsátod, nem vagy 
a császár barátja, mert mindaz, ki magát királlyd teszi, ellene
mond a császárnak» (János 19, 12). Pilátus szomorú alakja 
a világfit, a gyáva, szolgalelkú jellemet képviseli e tragédiá
ban. Nem tudja az igazságot boldogítóan szeretni ; nem tud 
nagylelkűen tisztelni ; azért azután fél, alkuszik, elárul, el
ítél. Aki fél a világtól, az rabbá töpörödik ; akinek a hatalom, 
a világ imponál az örök királlyal szemben, annak lelke e~
horul apró kis perspektívákban sa csúszás-mászás lesz «hadi-
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útja11. ó Uram, hadd legyek királyi ; hadd legyen királyi, 
nemes öntudatorq ; hadd gondozzam mindenekelőtt ezt, s 
kérdést először is ennél tegyek minden ügyemben. Akkor 
férfiú leszek a magam helyén, s becsület, jellem, tisztelet e 
réven lesz kincsem. Úr akarok lenni, senkineit sem hódolni 
kötel~sséget, jellemet, erényt, illetőleg csak neked, Király és 
úr, ki királyokat nevelsz s úri lelkeket inspirálsz. Ez a szín
vonal, ez a kenet, ez a koszorú kell nekem. «Soli Deo,,. 

b) «Vala pedig a húsvét készülel-napja, mintegy hat 6ra 
tájban mondá a zsid6knak: Ime, a ti királytok!>' ú igen, szo
morú, gyönge királysága van az Úr Jézusnak köztünk l Ingó, 
bizonytalan az uralma fölöttünk ; nád a jogara ; örömtelen 
a hatalma ; töviskoszorú a koronája, mert gyönge és hitvány 
a népe. Erősítsük meg uralmát, tegyük dicsőségessé hatal
mát. Legyen Úr a szfvünkben l - «<me, a ti királytok", mily 
páratlan király l Más kirlllyok, hogy a halálból menekülje
nek, álruhába öltözködnek ; Jézus megfordítva, sebbe, gya
lázatba öltözködik, dicsőségének, fölségének álruháját ölti 
föl, hogy a halálba mehessen érettünk. O egyetlen, hősies ki
rályom l Hogy kell téged szeretnem, érted égnem, hogy kell 
gyalázatoD, szenvedésen át a te fölismerhetetlen királyi lel
kedig hatolnom, hogy lefoglaljam szeretetedet, szépségedet ; 
hogy szemedbe nézzek s mindent odaadjak, mindent neked. 

c) «Azok pedig kiáltának: Vidd el, vidd el, teszilsd meg 
öt/ Mondá nekik Pilátus: A. ti királytokat feszltsem-e meg? 
Felelék a főpapok: Nincs királyunk, hanem csak császárunb. 
A szegény zsidó nép szakft Messiásával, a született királlyal 
s szerencsétlenségének útjaira tér. Ime, a bún képe: az lsten 
kiráJyi hatalma, mely fölemel s szentséges isteni szivéhez 
szorit s a lelki fölség trónjára emel, nem kell nekünk ; ha· 
nem föld, sár, inger, mulandóság. Elindul az alacsony ember 
«zu essen, was er immer ass, die Schlangenkost, dich Erdcn. 
Forduljunk el a lélek e sötét örvényeitől, s utáljuk a bűnt, 
utáljuk zsarnokságát és igáját. Uram, adj erőt közös ellen
ségeink ellen l Erős kezet és fegyelmet, Isten-félelmet és sza· 
badságot. 

Pllaítut. 

333. a) «Látván pedig Pilátus, hogy semmire sem megy, 
hanem inkább nő a zajongás, vizet vévén, megmosá kezeit a nép 
előtt, mondván: En áriatlan vagyok ezen igaznak vérétől; li lás
sátok» (Máté 27, 24). Mit ér a szó, mit a mosakodás, mikor 
gyönge s jellemtelen az akarat. Ez a «jó» akarat, mely Krisz
tust igaznak s ártatlannak mondja, nem állít a világba semmi 
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jót. A jóakarat erős akarat, mely megküzd a nehézségekkel, 
mely a szenvedélyek zajongásában sem tér el a legfelsőbb 
akarattóL - Pilátus megmossa kezét. Ha ez a víz mint könny 
csurgott volna is szemeiből, akkor sem segít rajta ily visel
kedés mellett. - ~rezzen a szív mély megindulással ; valljon 
színt az ajak nagy nyiltsággal ; de tegyen, tegyen az akarat. 
~rzés, szó és akarat fogjon kezet. -Kicsoda közülünk <<ártat
lan ez igaznak vérétől»? Voltaképen senki; de mennyire aka
rok színt vallani ezentúl test, zajongás, csőcselék, szenvedély 
ellen l -Nem vízben, hanem Jézus vérében kell mosakodnom, 
ha ártatlan akarok lenni. 

b) uEs felelvén az egész nép, mondá: Az ő vére mirajtunk 
és a mi fiainkon». Rémületes, kegyetlen ítélet, melyet magára 
mond a zsidóság. Rémületes dolog, ha valakinek lelkéhez vér 
tapad, hát még ha az Isten fia vére l Mindnyájunkhoz tapad 
ugyan, de nem egyformán, tapadhat mint átok, de tapadhat 
mint erő ; kiáltó vér lehet Istenhez kegyelemért ; oltalmazó 
vér lehet a harag öldöklő angyala ellen ; átok csak akkor lesz, 
ha a rosszban megrögzünk, s így megyünk át a másvilágba. 
A pokol szava és átka ; az ő vére rajtunk, kit mi gyűlölünk ; 
a mennyország szava és áldása ; az ö vére rajtunk, kit imá
dunk s szeretünk. Legyen áldás rajtam, erő bennem, legyen 
tűz és termékenység lelkemben, a te véred, Jézusom l 

c) ((Akkor elbocsátá nekik Barabbást, Jézust pedig, miulán 
megostoroztatta, kezeikbe adá, hogy megfeszlllessék». Ez tehát a 
sok "jóakaratnak» vége : Barabbást fölszabadítani, Jézust 
keresztre feszíteni l Nem undorodom e tehetetlen jóakarattól? 
De mily jóakarata ez az Istennek s Jézusnak : ennyi áldozat 
árán fölszabadítani a bűnöst. Barabbásban magamra isme
rek, aki megszabadulok a kárhozattól Jézus halála állal. Jézus 
így akarta ; Pilátus ítéletében, e rosszakaratban, az Isten 
végtelen jóakaratát látta s azt alázattal fogadta. Szenvedés
ben, félreismerésben, bajban az lsten akarata az, hogy eré
nyesen álljam meg helyemet. Mások rosszakarata, igazság
talansága, a természet sora ne homályosítsa el e nagy föl
adatomat l 

.\ megbureoll JfzU8 tlirelme. 

a:M. Az Úr Jézuson nemcsak a gyöngeség látszik meg, 
hanem szent, nyugodt erő ömlik el rajta : a türelem. Ez ül 
néma ajkán, szelid, szenvedő arcán s kivált lelkének mélyé
beo. Hagyjuk magunkra hatni e passziflóra szépségét l 

a) Az Úr türelmének ékesszóló kifejezése az ő néma ajka. 
Ez a csend hangos, ez a némaság kiált ; Pilátus bámulja. Ez 
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a «vir potens sermone)) önmagát nem védi ; pedig sürgetné 
Atyja dicsősége, öpmagának igazolása, botrányok megakasz
tása. De minek szólna ajka, mikor kiált egyénisége, ártatlan
sága? Minek a vad orkán ellen kiáltani szóval s a buta erő
szak ellen küzdeni hanggal? Hagyta maga fölött eltombolni 
az árt s meghajolt alatta földig, mint a mezei virág a szélben. 
Erőszakkal szemben a lélek győzelme a türelem, vagyis a 
fölségnek önmagába vonulása. 

b) Türelem ül szelíd, szomorú arcán. Királyi alázat s szent 
komolyság a foglalatja ; a szenvedés nem torzítja el ; lélek 
néz ki szemeiből, s nem ösztön és indulat. - De hát bűn-e 
az indulat? Nem bűn; bűn csak akkor, ha az indulat elfojtja 
a lelket s végiggázol rajta. A türelem az a hősi reakció, mely 
vad indulatok s ösztönök s a szenvedés keserű áramai közt 
is kezében tartja a kormányt ; nem tudja lecsendesíteni a 
vihart, de a viharban is megtartja az irányt s halad célja felé. 
Azért ez az arc gyönyörű, bár szenved. Olyan, mint a pécsi 
templom szentélycinek angyalai, fölséges, szomorú szépsé
gükben l 

c) Lépjünk szent szívébe s tudakoljuk érzéseit. Tenger 
jár ott, keserű és viharos, de a hányatott tengerre a türelem 
olajrétegél önti ki lelke, s bár az cl nem simítja a dagályt, 
de ki nem feccsen tőle a hullám. A szív nem szakad le. Ejben 
áll Krisztus lelke; most is van hatalma a sötétség fölött, de 
nem használja, mert tudja, hogy lsten végzéséből ez a gono
szok órája. Öntudata mécses ; azzal áll a sötétségben s várja 
a napfelkeltét. Lelkem mécsesével világítok én is a rossz
indulat éjjelébe ; ha nem is tudom nappallá deríteni, de türel
memben lelkem világosságát árasztom kifelé, s ezáltal érzem 
s éreztetem mással is, hogy napsugaras a lelkems rokonom a 
világosság, a fény, a meleg. - Az éjben elég a mécs ; a baj
ban elég a «lucerna lucens)), a világoskodó lélek. Tehát a türe
lem a lélek mécsese a szeoverlés éjében ! 

.lézU!It megostorozzúk. 

335. Van az úr Jézus szenvedésének két preludiuma, 
melyek nélkül a fölfeszített Krisztus szánalmas alakja szín
telen ; van az Úr megtörésének két rémületes, véres lépcsője; 
ezen kell hozzá ereszkednünk. 

a) Az első az ö vérkeresztsége; lelkek véres jegyesévé ke
resztelték megostoroztatásában. Ez a szolgák büntetése. 
A rabszolgát verni szokás, rnert «állat-forma)). <<Pilátus fogván 
.Jézust, megostoroztatá)). A régi törvény 40 botnál többet lilt : 
"A vétek mértéke szerint legyen az ütések száma is, de úgy, 
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hogy a 40 számot meg ne haladják, nehogy atyádfia rútul 
megszaggatva menjen el szemeid előb (Deut. 25, 2). Az Úr 
Jézus tényleg rútul megszaggattatolt; csak így volt szabad 
a kereszten függni. ú szent kereszt bárdolatlan fája, míg ez 
a rabszolga rádszegeztetet!, mily kegyetlenül kellett fel
öltözködnie, sebbe, vérbe l Tetőtől talpig nincs benne épség 
e reszkető, lázas, vonagló testben l Rettenetes kép ; aki ránéz, 
földre borul «et infremet spiritu», a borzalom s a fájdalom 
viharja vonul át lelkén l 

b) Testén tombolt a bűn, átjárja a kín, hogy az a ter
mészet, melyet mi is viselünk, a fájdalom tüzétől tisztuljon, 
s megszaggattatásának érdemei által tiszta nemzedék álljon 
elő. Jézusnak nehéz a szive az érzékies világra l Ez az oszlop
hoz kötött s «rútul megszaggatott» rabszolga testvéreit akarja 
kiszabadítani az érzékiség lealacsonyító szolgaságából ; kin
jainak hideg borzalmával meg akarja őket óvni a pusztai szél 
forró lehelletétől, mely a velőbe beleég, «a spiritu fornicatio
nis», a paráznaság szellemétől. Minden izma reszket, minden 
tagja vérzik, hogy kivegye belölünk a tisztátlanság ingereit, 
s a rémület borzalmával lehűtse a tiltott vágyak tüzét. Né
zem, nézem, lelkem kövé mered, mikor sejteni kezdem, hogy 
íme mennyire gyülöli az Úr a testiség bűnét. 

c) Felszökik és szétfeccsen vére; íme az Isten gyönyö
rűségének új kertje a földön ; Jézus szent vére permetezi. 
Valamint a régi «paradisusbl nem eső, nem harmat öntözte, 
hanem a földből feltörő, párás, meleg lehellet : úgy az erény, 
a tisztaság és szúzesség kertjét ez a szökőkút, Jézus vérének 
meleg, párás lehellete termékenyíti. ú gyerünk közelebb, hadd 
hulljon a lelkünkre l Közvetlen mellette áll a Szent Szűz, ott 
állnak a tiszta lelkek, a küszködö lelkek, s akire ráhull egy 
csepp édes, drága vér, kivirágzik. ú lépjünk hozzá, most 
megnyitja szívét, minden pórusát, számlálhatatlan sok seb
ből árasztja ránk kegyelmét i Mint a mirrha-fa, melynek kér
gél száz helyen megvágják s csepeg belöle a rothadást meg
gátló mirrha; olyan ami édes Urunk. Kábitó illat száll szerte
széjjel e vérpiros, kivirágzott geránium-bokorból ; aki magába 
szívja, élni fog. ó vonzz magadhoz l Krisztus vére, ittasíts 
meg engem! 

.Jézust tövissel korooázzllkt 

336. Krisztus megaláztatáslinak mélységébe a második 
lépcső az ö töviskoszorúztatása. ((És levetköztelvén öt, blborszln 
palástot adának rája és tövisból koronál fonván, fejére tevék és 
nádat jobb kezébe. És térdet hajtván előtte, csúfolták őt, mondván: 

Prolulsz.ka : Elmélked6aek. U, 6 



82 PROHÁSZKA OTTOKÁR 

Üdvözlégy zsidók királya! És rápökdösvén, vevék a nádal és 
fejét verék vele,, (Máté 27, 28). 

a) Szegény rabszolga, ki királyságról álmodozott. -
Spartacus is arról álmodozott ; szabadságot akart kivívni 
100.000 testvérének ; elfeledte, hogy rabszolga s megsíny
lette ; Dózsa György is szolga létére szabadságról álmodozott 
s tüzes trónon tüzes abronecsal koronázták meg. -Szegény 
szolgák, kik királyok akartok lenni l Ime itt is egy, aki 
mondta, hogy király; elhozták hát koronáját, palástját s 
korrnánypálcáját ... s hódoltak neki l O legázolt, megtapo
sott király, ki kerubok fölött ülsz s napsugárba öltözködöl, 
imádlak téged borzalmas színe-változásodban s rnondom : 
Mégis király vagy te, szívem királya, - király, ki megaláz
tad magadat, hogy engern fölernelj, -király, ki nem kirnéltél 
vért és áldozatot, hogy fölszabadítsd testvéredet, - hogy 
levedd fejéről a gyalázat koszorúját s adhasd neki az «élet 
koronájálll l Jézusom, sokba került megalázott, tövissel 
koszorúzott fejednek az én szabadságom, az, hogy mond
hattad nekern : «Fiam, emeld föl fejedet, ne szégyenkezzéln. 

b) Ez a töviskoszorú jelenti a bűn átkát, rnelynek a tövis 
a virága l _Töviskoszorút nyujt Krisztusnak a hitetlen, ki 
leveszi az Ur fejéről a fénysugárt, s nem ismeri őt el Urának, 
Istenének ; töviskoszorút a kevély, ki rnondja : nem szolgálok 
neki ; töviskoszorút az élvsóvár világfi, ki az lsten igéje 
magvát tövisekbe fojtja ; töviskoszorút a tisztátalan életű, 
ki rózsával koszorúzza magát s Megváltójának a tövist jut
tatja ; töviskoszorút a könnyelmű, ki életének javát a világ
nak, száradó csontjait pedig Krisztusnak szentcli. Jézusom, 
nehéz neked ez a koszorú ; örülök, ha tövis helyett igénytelen, 
de hűséges életern rnezei virágaiból kötök neked koszorút l 
Úgy-e ez szebb, rnint Salarnon koronája - magad rnond-
tad -; fogadd tehát szívesen l · 

c) Jézus e töviskoszorúval fején s náddal a kezében, 
mélységesen megalázta magát ~az idők halhalatlan királya» 
előtt, mert érzi, hogy rajta a világ bűne, következőleg ö 
rnéltán szenvedi a gyalázatot. Akin bűn van, az viseljen el 
minden megvettetést. Sokat tettem én is, amit a világ nem 
tud ; ha tudná, méltán megvethetne ; sok lappang bennem, 
mi nem válik becsületemre. Egyesülök az én meggyalázott 
Jézusommal; hálát adok neki, hogy megaláztatását értem 
viseli, s közösségbe lépek vele; kivált, ha rnéltatlan megaláz
tatás ér l O rnily közösség l Hány töviskoszorús lélek egyesül 
az úrral, kik legjobbak voltak, s a világ mégis megvetette 
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l!ket, kik nagy gondolataikka!, nemes törekvéseikkel alvajáró 
nagyok voltak, s hogy bántak velük Kaifások, Heródesek, 
Pilátusok l Veletek megyek, töviskoszorús lelkek, Jézusom 
nyomában l S ha néha nehéz a fejem, lehajtom azt az Úr 
Jézus kezeibe. A nádat kiveszem, s fejem hajtom oda. Jézus, 
tied ez a tej, ez a szív, ez az akarat ... 

oEeee homo l• 
337. «Kiméne pedig Jézus, töviskoronál viselvén és bibor

ruhát. És mondá nekik Pilátus: Ime az emberi» (Ján. 19, 5). 
a) Pilátus a nép elé vezeti a megostorozott és tövis

koszorúzott Úr Jézust, és mindenki láthatja az Isten leg
szeretöbb és legtüzesebb kinyilatkoztatását. Van itt is csipke
bokor s tövis, van tűz, tüzes vér, van lángoló szeretet, van 
szent föld, Krisztus vérével behintve, s a kinyilatkoztatás 
szava hangzik: Ecce homo l Ime mennyire alázta meg magát, 
ember lett, sőt szenvedő, elkínzott ember lett l Nézzünk 
arcába. Verjen gyökeret lábunk; nem moccanhatunk, hisz 
az ő vérét taposnók ; nézzünk föl hozzá az imádás, a borzalom, 
a viszontszeretet viharos érzelmeivel. Ez az arc beleég lel
künkbe; ez a szenvedés és szeretet áthasítja szívünket. Ah 
Uram, édes Uram, hogy épen így jöttél, így tekintettél reám 
a szeretetnek ez önfeledésével, te édes, fölséges, imádandó 
ember l Hogy tárod ki szánakozó szívednek világát, te édes 
szamaritán l Ah Uram, nagy a te érdemed ; a te arcod az 
Isten kegyelmének és mértékének és erejének szimboluma l 
Semmi sem állhat ellen neki l Mindenki nyerhet már bármily 
nagy kegyelmet. Ami tövis volt, abból virág lehet, ami rongy 
volt, királyi palást lehet ; ami seb volt, tiszta szépség lehet 
Krisztus keze által. 

b) «Ecce homo>> - mondja Pilátus. Ime a szegény, 
elkínzott ember. Ne bántsátok, könyörüljetek rajta l Jó 
ember, szeretett, jót tett, segített; szeressélek viszont, vagy 
legalább sajnáljátok meg. -<<Ecce homo» - mondja mennyei 
Atyánk, - akit küldtem nektek, hogy segítsen rajtatok a 
nagy Bethezdában ; van segítőtök ; nem kíméli magát l 
Utjátok ebből, mennyire szeretlek titeket; reá hárítottarn 
bűneiteket ; nem kíméltem én sem őt. - «Ecce homo» -
mondja a Szentlélek -az én remekem ; de ö azután ön magé n 
kivéste, hogy mily aljas és nyomorult hatalom a bűn. A bűnös 
lélek is belül szomorúság és kín, seb és láz ; külre meg ko
szorú ; a világi örömök külre királyi palást, melyet moly 
emészt és alatta a lázas, seuzctt élet senyved. O Szentlélek, 
•digitus paternae dexterae», te Alkotónak remeklő keze, e 

6• 
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borzasztó szimbolumban, az <<eccehomm1-ban tártad elém, hogv 
mivé fokozta le magát az ember l Bánom, utálom a bűnt. 
Ezért mutattad be nekem űt. Én pedig szintén ezért kérlek, 
Uram, Istenem, hogy tekints Krisztusod arcába s légy irgal
mas nekem. 

c) ((Ecce homo)) ... íme a tökéletes ember t A szenvedés 
keretében szemiéiern itt a páratlan lelki nagyságot és szép
séget. Milyen kép, melyet keresztút s kínszenvedés nem birt 
elhomályosítani, sőt új ragyogó fénnyel borított el. Ahogy 
nézzük, úgy imádjuk s kópiázzuk e képet, s mily szerencse, 
hogy kópiázhatjuk. Minden művészet megtermékenyül e 
viziótól, minden lélek fölmelegszik ez ihlettöl, s teremt s 
alakít nyomában. Csak ö az eredeti remekmű ; nem kancipiál
ták az evangHisták és galileai halászok, nem idealizálták Fra 
Angelico és Michclangelo. A legfölségesebb ethikai szépség
nek s nagyságnak ez ideális képét lsten teremtette meg. 
Bemutatta Fiaban az embert, ki <<telve vam kegyelemmel s 
igazsággal, telve természetfölötti való~aggal s törteneli igaz
sággal. 

1-'ckete lelkek. 

338. a) A félrevezetett, föllázított nép sekélyes, fölü
letes, sötét lelkét két alkalommal éreztette a maga egész 
kegyetlenségében az isteni MegváltóvaL Két plebiscitben 
mutatta meg, hogy tud hálállan és kegyetlen lenni. Először: 
"Az ünnepnapon pedig szokott vala nekik Pilátus elbocsátani 
egyet a foglyok közül, akit kértenek Vala pedig egy Barabbás 
nevezetű, ki a lázítókkal fogatott meg és ki a lázadásban 
gyilkosságot cselekedett» (Márk 15, 6). Ez állt Jézussal szem
ben, s a nép választott. Az utca piszkos árja elsöpörte Krisz
tust, a gyöngyöt. és kiemelte a szemetet Megtagadta sajá l 
érzelmeit, a pálmavasárnap diadalát, a jótétemények emlé
két, s választolla magának Barabbást. ezt a rideglelkü, szeD
vedélyes rablóbanda-vezért; aki nem tudott szeretni, embert 
gyógyítani, vakoknak édes napsugárt, szeoverlöknek irt és 
békét nyujtani; aki nem hordott mennyországot magában, 
s másokat még kevésbbé vezetett be abba. O emberiség, 
ó lelkem, ó őrültje a szembeállításoknak, őrültje a választá
soknak l Hányszor állítsz szembe Istent s valami hajlamot és 
ingert, lelket és testet, mennyországot és sáros világot, királyi 
öntudatot s gyáva meghódolást, fölséges, lelki világodat s 
nyomorult emberi tekinletet, és választasz •.. töubet nem 
rnondok, mert a logikának, az észnek itt nincs többé szava : 
gyilkolod önmagadat! O Idnek szavazta meg a szabadságot 
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a zsidó nép? Ki érdemelt szedote életet? Kivel akart meg
osztani levegőt, kenyeret, napsugárt? Kinek akart örömöt 
szerezni? Kitől várt áldást magára, gyermekeire? Mélyen 
imádlak, megalázott Úr Jézus ; látom, hogy az a töviskoszorú, 
mely homlokod körül fonódik, tulajdonkép szívedet sebzi, s 
értlek l De mit mondjak, mikor magam is oly gonosz és őrült 
és oly fekete voltam, hogy elfelejtettelek világtól, testtől, 

ingerektől l 
b) A második plebiscit az «Ecce homo))-jelenet. Jézus 

töviskoszorús, vérző alakja jelenik meg az erkélyen, s a 
levegőt áthasítja a visongó, rivalgó kiáltás : <<Feszítsd meg, 
feszítsd meg őt». Nem tekintem itt mar tovább a csőcseléket, 
de a gyűlölet ez exploziójának kegyetlen rombolását nézem 
Krisztusomnak, a Szent Szűznek, a híveknek lelkében. Mint 
a dinamit, mely szakít izmot, testszövetet, ideget, szervet 
és ronggyá tépi az embert : úgy a gyűlölet e kitörése szél
szakította Krisztus lelkét és édes övéinek szívét. Mily rémü
letes kiáltás l Mily rettenetes átok Krisztus fejére l Elnémulok 
és Jézusom lábaihoz kuporodom l Ó halálra ítélt isteni Meg
váltóm, ez a te viszonzásod. Igy fizetnek néked l Ezt a 
keserűséget ajánlod föl az úrnak, te nagy földönfutó, te édes 
száműzött l Tehát elmégysz, mert üldöznek, mert megölnek? 
Ez a te utad, ez úton keressz számomra életet, kegyelmet 
és vigaszt, s megutáitatod velem a gyűlöletet, az Isten
bántást, a kegyetlenséget. 

ol6zus kereste és szerette a keresztet. 
339. «És minekutána megcsúfolák öt, levevék róla a btbort 

és Jelöltözteték saját ruháiba és kivivék ól, hogy megfeszttsék>, 
(Márk 15, 20). 

Jézus saját ruhájában megy a kálváriára, hogy mindenki 
ráismerjen ; teljesen kiüríti a gyalázat poharát. E ruháiban, 
melyeket édesanyja szótt és varrt, karolja át a keresztet. 
Mily megrendítő az az első szempillantás, melyet Jézus 
keresztjére vet, mikor meglátja, amit úgy keresett, úgy sze
retett, s most Isten kezéből vesz. 

a) Jézus kereste a keresztet; e gondolattal járt, ez volt 
szivébe vésve, úgy hogy felejteni nem tudta. A szentírás bele 
enged pillantani Jézus lelkébe, melynek a kereszt uralkodó 
gondolata. Mikor Péter Isten fiának vallja az Urat, hozzá· 
teszi az Irás : «Attól fogva kezdé Jézus jelenteni tanítványai
nak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni és sokat szenvedni 
a vénektől és megöletnh> (l\láté 16, 21). S ismét: <•Magához 
vevé a tizenkét tanítványt külön és mondá: Ime fölmegyünk 
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Jeruzsálembe, és az Emberfia elárultatik .. ·'' (Máté 20, 17). 
S a Táboron színeváltozásakor szintén erról beszél. Ime az 
Úr szerelmcs lelke és az ö gondolata ! Mária kenetében is a 
kereszt fuvalma cSa.pja meg lelkét l O Istenem, szerelmem, 
megfeszítésed volt gondod, kereszted volt címered és zászlód ... 
s ezt mind értem t Ha te nem felejted, hogy felejtsem én? 
O édes, csapongó lélek, hogy becsüllek l 

b) Meglátta Jézus a keresztet, megcsókolta és szívéhez 
szoritotta e szent fát, mert mint Isten akaratát s kegyelmét 
az ó kezéból vette. Ha az embereket nézi, csúf, kaján, gyáva, 
alávaló alakokat lát ; ha a kezeket nézi, porkolábok és hóhérok 
kezeit látja ; hallja a tanítvány árulását, a hamis tanúk vádas
kodását, a gúnyt, a szitkot ; kegyetlen éjt virraszt át ; a 
nagypéntek reggelét pirosra festi ostoroztatásában; citik
kadva a keresztre fekszik, epét s ecetet ízlel ; de mindezt 
azzal a lélekkel teszi, hogy a keresztet neki lsten küldi, Isten, 
Isten ; nem Judás, nem Pilátus, nem a zsidók; azok eszközök ; 
ö az Isten tervét látja és nagy gondolatait imádja. Ezt kell 
látnunk, csak így sikerül élnünk és szenvednünk. 

c) Szerette a keresztet, átkarolta, vitte; vérével ön
tözte; sebeivel, öt rózsával borította; hősies lelkének illatá
val elárasztotta ; szemeiben a· kereszt az élet fája, a menny
ország kulcsa ; trón és királyi pálca ; kard és ekevas. -
E keresztról tanitott ; evangéliumát, nyolc boldogságát itt 
foglalta egybe ; kegyelmeinek forrását itt fakasztotta ; 
keservei által itt szerzett örök örömöt. Keresztje Jeruzsálem
tól el volt fordítva, felénk nézett, voltakép pedig az igazi örök 
várost szemlélte, ia az anyaszentegyházat, ott a mcnny
országot. Ezt a két várost szerette t O Jézusom, szeretlek 
téged és keresztedet s országodat; szentmiséimben, fáj dal· 
mas olvasómban, keresztúti ájtatosságomban, böjtömben e 
szeretetet élesztem l 

.Jézus kereszt6tjll. 

340. a) Kivezették Jézust, <Jei a kereszlel hordozván 
magdnak, kiméne azon helyre, mely agykoponya helyének nevez
teték» (Ján. 19, 17). Mezílláb, töviskoszorüval fején, vállán 
a kereszttel teszi meg Jézus ez utat, melyet keresztútnak 
hívunk. Ezt az utat behintette könnyeivel, vérével ; ez úton 
járt az üdv, a hit, a szánalom, a szeretet. Ez úton csúszott 
térden a kereszténység; véres nefelejts nőtt ki Jézus minden 
könny- és vércseppjéből. 1900 év óta jár ez úton az áhítat; 
izzó légáram csapja meg arcát ; itt állomást tart, nem tud 
előre menni, gyökeret ver lába ; tizennégyszer megáll s elgon-
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dolja: mit tett, mit szenvedett értem az Úr l l. Keserű, 
szornorú út ez. Kivonul Jézus Jeruzsálemből, ki a nép szívé
ből ; átok és iszony környezi. Hol vannak, kiket meggyógyí
tott, kiknek édes napsugárt és örömöt adott? Hol vannak, 
kik énekelték: áldott, ki az Úr nevében jön? 2. Nehéz út. 
Nehéz a szíve . . . fáj ; temetése. Nehéz a kereszt. Ime, az 
Isten báránya, ki viszi és elviszi a világ búneit. 3. Rossz út ; 
vérzik lába, dűlöng keresztje ; tövises fejét verdesi ; mélyen 
meghajolva megy a kemény kövezeten, kemény emberek 
közt, kik nem félnek összetömi a Megváltót, s két latrot 
állítanak rnelléje. - Mély részvéttel, megszégyenülve me
gyek rnögött.e : értem rnegy a halálba l Elviselem-e ezt? 

b) Jézus szemeiben mégis ez az út «királyi út»; igaz, 
hogy az áldozatnak, de egyszersmind a fölszabadításnak 
útja. Látja lélekben a romlás útjait, látja a predestináció 
sötét titkait, és elindul nagylelkűen megváltani az embert. 
Az odaadás, a készség, a végleges megfeszülés indulataival jár 
ez az elgyötört ember. Isten várát be kell vennie, az emberi 
elfogultság s ösztönösség falait le kell törnie ; a kereszt zász
laját a világ fokára kell tűznie, azért megy, tántorog, leesik 
s újra fölkel s újra indul lelkünk Ura s királya. O gyalázatba, 
kfnba, gyöngeségbe merült Jézusom, mibe keriilt neked 
szabadságom l Hogy vivtál, hogy küzdtél, mert szerettél l 
Küzdeni és áldozni, ha kell vérezni akarok érted ... kitartok 
melletted ((usque ad sanguinem». 

c) ((Kimenvén pedig, találának egy Simon neva cirenei 
embert; ezt kényszerllék, hogy vigye az li keresztjét,, (1\fáté 27, 32). 
Az Úr útja tipikus út, a keresztviselés útja. Keresztet visel 
mindenki, de kevesen járnak a királyi keresztúton, melyet 
Jézus érzdmei avatnak ilyenné. A latrok is a keresztúton 
járnak, a bősz tömeg is azt tapossa, de nem mennek rajta a 
megilletődés és a penitencia szellernében; keresztet hordanak 
a világ pogány útjain. - Cirenei Simon is csak kényszerülve 
viszi a keresztet, de azután beletörődik, s részvéttel, szere
tettel a szenvedó Jézus iránt megy rajta. Ez a mi tipusunk. 
Természet szelint iszonyodunk a k~reszttől; de az események 
rákényszerítenek. O vigyük Jézus keresztjét, vagyis vigyük 
keresztünket Jézus érzelmeivel ; vigyük bűneinkért, vigyük 
másokért, vigyük Krisztust utánozva : akkor vad, bősz, 

profán tömeg közt is, hitetlenek és elkeseredettek ){özt is 
iárva keresztíinkkrl, Krisztus királyi keresztútján járunk. 
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A peolteu"la klráJya. 

341. Teljes bíbordíszben, koronával fején. jogarral kezé
ben. kiséreltel lép föl s vonul el a keresztúton a penitencia 
királya. Aki ezt megérti, sirni kezd, -aki elindul nyomában, 
nem győzi tisztára mosni lelkét. 

a) Jézus alázatba s szenvedésbe öltözve eleget tesz 
bűneinkért ; mélyebben föirogva bűneimért. Mert akit a 
penitencia kegyelme megérint, annak szemei előtt a passzió 
izgalmas jeleneteinek alakjai szétfoszlanak, a zaj elcsitul, 
Jeruzsálem környéke puszta lesz, a két lator keresztje eltűnik, 
s a lélek magára marad Jézusával. Keresztje előtt térdelek, 
vérének csepegését hallom, összes kínja lelkemre borul ; meg
nyitja ajkait s kérdi : Ember, mit tettél? S öntudatom feleli 
s az egész világnak kiáltja: Vétkeztem l Bűneimet sen!,ivel 
meg nem oszthatom, értük mások könnyeit föl nem ajánlom ; 
hisz úgy állok itt, mintha az egész világban én magam volnék, 
mintha nem volna anyám, atyám, barátom l Ezek tényleg 
most számba nem kerülnek ; mert nekem, nekem magamnak 
kell penitenciát tartanom ! 

b) De a penitencia érzése tüzesebb s mélyebb; azt az az 
öntudat, hogy vétkeztem, nem jellemzi eléggé. Jézus, miulán 
kérdőre vont, magára veszi bűneimet ; megrémülve kérde
zem : Mit akarsz Uram~ Hová mégysz? "Kereszthalálba», 
feleli. Én voltam a bűnös, de a penitenciát az Úr Jézus tar
tolla meg helyettem s meghalt értem. Értem halt meg. Ne 
mondd, hogy sokakért halt meg. Minden virág a földön azt 
f!lOndhalja: A nap értem van az égen. Belőle. állala élek. 
Ugy az Ur Jézus értem szenved; értem gyullad ki a lelke vér
vörösen. S azt mondják a szentek: Értem, értem halt me~; 
ezt mondja a Szent Szűz a maga módja szerint; ezt mondom 
én is: Értem, értem szenved ; úgy szeret, hogy értem halt 
meg. Ah, Istenem, van-e melegebb, feneketlenebb mélység, 
mint ez az igazság: Értem halt meg az Úr l 

c) Erőszakos, szenvedélyes bánattá válik szeretetem, 
ha hozzágondolom, hogy hol volnék nélküle. Bűnben szülel
tem, s ha jogról van szó, nincs ~.kegyelemre nagyobb jogom, 
mint a kannibál négereknek l Orvényből, pokolból emel ki 
minket Jézus Megváltó szerelete. Ha az úr nem könyörül 
rajtunk, <<lettünk volna mint Szodoma, és hasonlók volnánk 
Gornorrához» (lz. 1, 9). Azért karolják ál a keresztet búnösök 
és szentek. Nem, nem szentek ; itt nincsenek szentek ; a 
kereszt alatt a ragyogó szentek is rnind-rnind elkárhozandó 
lelkek. Az ő kegyelméből Jettek szentek, lettek bűnbánó,. 
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lettek szerető lelkek l A kereszt alatt megszállja őket is mél
tatlanságuk érzete, nem találják helyüket. Zsákba öltöznek 
Jolánta, Margit, Kinga, Erzsébet; penitenciát tartanak és 
sírnak l Mindnyájan lelkek vagyunk, kikhez lehajolt a ke
resztrefeszftettnek kegyelme s fölemelt minket. 

A penllenela 6lján. 

342. Mily alázattal, mennyi önmegtöréssel jár az Úr 
Jézus a keresztúton, a penitencia útján l Ily testi-lelki ön
megtagadással kell nekünk is bűneinkért eleget tennünk. 

a) Kell ; a bűnös léleknek nincs más ruhája, mellyel 
meztelenségét takarja, mint a penitencia. A penitencia lelki, 
belső érzület, de okvetlenül van külsö megnyilatkozása, s az 
a szenvedés a bűnért. Krisztus megmutatta, s a krisztusi 
lelkek mind így értették. - Két eszközt ismerünk az elég
tételre: itt a földön .Jézus vérét, a túlvilágban a tüzet. Vér, 
mely sajgó sebekből csepeg, mely ostorcsapások alatt hull, 
mely szúró tövisek alól gyöngyözik ... és tűz, az a lángpallos, 
az a lángnyfl, lángnyelv, mely behat a lélel<be is, s megveszi 
rajta a bűn elégtélelét. -Ne csodáljuk, hogy véres szenvedés 
a mi elégtételünk; kell ez, hogy a mélyen rejtőző rosszat 
kiemelje. ((Csalárd a szív mindenek feletb ; elrejti indokait, 
félremagyarázza tetteit ; bizeleg és álnok ; kíméletlen kezekre 
van szükség; kínra s fáradságra, hogy kijózanítsuk. Ki kell 
bontakoznunk a látszat csalódásaiból l Tekintsünk .Jézus 
komoly, szenvedő arcára. 

b) De mi többet akarunk, midőn Jézussal szenvedni 
Jdvánunk. Minket nemcsak bűnös szívünk szentelt igényei 
kényszerítenek a penitencia útjaira, hanem Jézus iránt való 
szereletünk is. Nem, nem maradhatunk el tőle. Az ő nyomai
ban akarunk járni ; élhetünk-e akkor elegettevő penitencia 
nélkül? Nem égne-e belénk Krisztus fájdalmas arca, s elvisel
hetnők-e a sz ú ró hasonlatlanságot? Nem, Uram, én is kegye
lemkérésben járok ; azért öltozködöm beléd. Lelkemet tün
döklő kegyelembe, testemet önmegtagadásba öltöztetem ; 
legyen rólam is igaz : "Ruháját borban mossák meg, s öltö
zetét a szőlő vérében». 

c) Kivált a szentáldozásban érezzük, hogy búnnel sza
turáll. világban élvén, másoknak is segélyére kell lennünk, 
nekik erőszakosan is utat törnünk l Ime, zárva az ég; kevés 
az ,,lsten embere», s az ö •<igéje ritka s drága>> ; vakság lepi a 
szemeket, s hervadnak a szívek. Jézus szent keresztjének, 
szenvedő szeretetének, áldozatának titokzatos energiájával 
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lendített a lelki ha.lálon; értsük meg s kövessük példáját. 
Ű értünk, mi meg másokért is. Másokért búnhődve gyors 
előhaladást teszünk az erényben l 

A kereszt pátbosza. 

343. Miért van ennyi kín, ennyi szenvedély, energia, 
erő, ennyi hősiesség belefektetve a kereszlbe? 

a) Akarja, hogy lázától vériink meggyulladjon, hogy 
szenvedélyes szeretetétól szenvedélyünk föléledjen; páthoszt, 
érzést fektetett bele, és vérben akarta magának lelkemet 
eljegyezni; tehát szenvedélyt, szeretetet akart viszont tőlünk, 
lelkes, érzelmes ragaszkodást, életet s önfeledett odaadást. 
Hogy ezt elérje, bemutatja lelkét az utolsó este és éjjel a 
búcsúzás érzékenységében s az elhagyatottság s a halál 
szomorúságában. Krisztus nekünk élt ; szerette, ha szerették ; 
Betánia az ő legkedvesebb háza. Vasárnap bevonult s meg
siratta a várost ; az utolsó vacsorán mindegyikhez külön 
tapadt a szíve és külön kellett elszakítania azt; az Olajfák 
kertjében jó, vigasztaló lelkeket keresett .. Járuljunk hozzá ; 
az Oltáriszentségben az utolsó vacsora emléke és hangulata 
van megörökítve ; szánjuk meg, szeressük szimpatikus sze
retetteL 

b) Azután beleállt a kegyetlen napszámba, a kegyetlen 
éjbe csütörtöktól péntekre, melyet annyi hú lélek könnye 
öntöz. Harmatos éj, álmatlan éj ez; a kicsúfolt prófétának 
éje; utolsó éj. Mily különbség az első, a karácsonyéj se közt; 
az édesanya szeretete, csókja, imádásas a hóhérok káromlása 
közt; az angyali ének és a durva ~itok közt l Szent éj mégis, 
melyre hasad az örök tavasznak, a vérharmatos áprilisnak 
nagypéntekje, amikor április, vagyis megnyílás lett, szent 
testének erei s az ég kapui és a lelkek elátkozott földje meg
nyiltak ; amikor a via dolorosán megkezdődött a szánakozó 
szeretetnek beláthatlan fölvonulása, az átszegezett lelkek 
sora, akik sirni és siratni tudtak. Az első a Szent Szíiz, az 
átszegezett első lélek ... utána a többi. 

c) Mi átszenvedjük az Úr szenvedését; megszáll a rész
vét ihlete. Fölszitjuk szánakozó szeretetünket imádandó 
egyénisége iránt. Ez isteni ember szeretett és fgy szeretett. 
Lélek, mely úgy szárnyalt, úgy emelkedett, majd megint 
leereszkedett. O, hogy felejthetnélek elleikern atyja, barátja, 
őrangyala, megváltója l - Szivet kell fektetnem vallásos
ságomba ; szív által van hit, meggyőződés, eszményiség, erő. 
- Szivhiány miatt nincs érzékünk Jézus gondolatai, érzelmei, 
parancsai iránt, s rnfg az nincs, addig ezek árnyak. Tehát nem 
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kételkedni, nem félni, hanern szeretni részvéttel, viszonzllssal, 
áldozattal, barátsággal. Szfvern megesik rajtad, isteni Meg
váltőm ; ezt akarod l 

..Jeruzsálem l4!ányaa.. 

M4. uKöveté pedig IJt nagy népsereg sok asszonnyal, kik 
siránkozának és kesergének rajta. Jézus pedig hozzájuk fordul
ván, mondá: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok énrajtam, hanem 
sirjatok magatokon s fiaitokon» (Luk. 23, 27). Jézus tanitvá
nyainak körében kitűnnek az asszonyok ; gondozték a Mes
tert, megosztották vele vagyonukat. Betánia a Mester 
pihenc5je Méria és Márta szeretetében. Magdolna a lelki 
föltámadás kegyelmével a Mesterhez láncolva a föltámadás 
hajnalán is az első kegyelt. Johanna, Chuza felesége, az elő
kelő társadalmat képviseli. Többen közülök kisérik a Mestert, 
függnek ajkán s lelkén. Jeruzsálem leányai siratják kereszt
útján, és fölfeszittetésekor is az asszonyok egyetlen hivei, 
kik e borzalmat távolról nézik. Mily vigasztaló mindez a 
mesterre ; de ő, ki végtelenü! szereti a viszontszeretőket, 

önmagukra, lelkükre, üdvükre irányitja figyelmüket, rnintha 
Mondaná : úgy sirassatok, azzal a szeretettel, rnelytől maga
tok szebbek, nemesebbek, kitűnőbbek lesztek. 

b) aMerl ime, eljönnek a napok, mikor majd mondják: 
Boldogok a magtalanok és a méhek, melyek nem szültek és az 
emMk, melyek nem szoptattak» (23, 29). Rémséges gondolat 
az: szülni Judást; hóhért, ki az Urat keresztrefeszfttette; 
gyermeket, ki elkárhozott l ~tetet adni, rnely örök kfnná 
válik l Sok édesanyának keresztúti keserűsége gyermekeinek 
hitetlensége s erkölcstelensége. Sirják el e keservüket a 
keresztút e jelenetében l Krisztus is sirt Judás fölött. -
Azután pedig szeressék az Urat tovább, s szeressék forróbban ; 
ismerjék föl hivatásukat, rnely abban élit s áll most is, hogy 
ahová apostolok nem férkóztek, oda az evangéliumot ők 
plántáljálc, és ahová semmiféle prezbiter nem vihette el az 
Oltáriszentséget, oda az asszony tisztelete s szeretete yjtte el. 
A római palatiumba asszonyok vitték be az evangéliurnot s a 
misztériumot ; ők lettek hósei és végtelen jótéteményeinek 
közlői. E nyomokon járjanak. 

Jku biromféle bAnatot sugalmaz oekeru. 

345. «Ha a zöldeM fán ezt mívelik, a szárazzal mi fog tör
ténni?• (Luk. 23, 31). 

Krisztus a zöldelll fa ; a száraz mi vagyunk. Ime, mit 
mfvelt az Isten igazságossága rajta l Rajtam sok a b6n ; 
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hervadok, száradok. Krisztus nyomaiban akarok járni és a 
bánat és elégté~el érzelmeiben élni. Három bánatot sugalmaz 
nekem Jézus : 

a) Az első a hatalomnak és szükségességnek, a hajtha 
tatlan isteni akaratna}{ motívumaiból való. Szolgálnom kell 
a végtelen úrnak ; ~ «pondus aeternitatis,., az örökkévalóság 
gondolata, összezúzza lelkemet. Dicsőségét szolgálom, akár 
szeretem, akár gyűlölöm ; piramisainak kockáit bengeritem 
akár szeretetből, akár gyűlöletből ; de ha gyűlölök, szeren
csétlen is leszek. O Uram, íme a te szolgád ; megtörődik lel
kem a te hatalmad s az én bűnösségem malomkövei közt ; 
ez az ccattritioll, a zúzódás l A te szolgád éneke a cckyrie eleison)), 
és te nem léssz süket és kegyetlen vele szemben. 

b) A második bánatot inspirálja az isteni szeretet, 
jóság és bensőség. ű nemcsak nr, hanem Atya is ; jót ad, 
elvisel, ellúr l Ennek bennem megfelel a készség, a szeretet, 
a bánat. A szolga azon veszi észre magát, hogy ő az Isten 
édes fia, s ugyanez az édes fiú azon veszi észre magát, hogy 
tékozló gyermek ; a juhocska azt látja, hogy 'Jtévedt, de 
azután megint a jó pásztor vállain találja mag:H. - Az Isten 
arca elváltozik, a kemény hatalom vonásait a kegyes méltó
ság, a pátriárkális szeretet, az atyai jósá~J !d.!ejezése váltja 
föl. Itt én a «családos emben' fia vagyok, aki megvigasztal, 
aki nyakamba borul és fölken a vigasz olajával. Megszállja 
lelkemet az apostol érzete: Ne fajuljatok el az Isten fiainak 
nagylelkű gondolataitól . . . Úgy bánkódom már, mint édes 
gyermeked. 

c) A harmadik bánatot inspirálja a «hamuban élő 

király», ki mindent ott hagyott ; koronáját töviskoszorúval 
váltotta föl ; vágyott utánam és eljött keresni l Kopog ajtő
rnon ... kiált utánam l Az atya szeretete itt a jegyes szen
vedélyes szeretetévé válik. Szenvedélye az ccexcessus)), szeretet 
a halálig; meg akar halni értem. Arca kigyullad, majd megint 
halálhalavánnyá lesz, melle piheg, szívét emlékem sebzi. 
Ó mily emlék l Vérző seb l EI nem felejt; «Ime, kezeimbe 
irtalak föl». - S ime, mily «mételyes» lesz szeretete l A lélek
nek is van infekciója. Keresztje alatt tanult sirni Péter, tövis
koszorújától nem nyugszik Pál, mfg vérharmatos boros
tyánnal nem koszorúzza meg önfejét az osztiai úton : Mag
dQina nyomában a Golgota szikláin búgnak s raknak fészket 
ez isteni jegyes galambjai l S ki ad nekem is könnyet, hogy 
sirjak éjjel-nappal, hogy Jézusomat s magamat sirassam l 
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.Jézus fillér a Kúlva'irlira. 

:Y.G. a) Jézus pihegve, lélekszakadva, háromszor térdre 
rogyva s arcra borulva, a húsvéti ünnepre Jeruzsálembe 
csödiilt zsidóságnak szemei előtt vonul föl a Kálváriára. Ez az 
ó stilusa. Csendben, éjjel jött, senki sem vett róla tudomást 
Betlehemben, és az angyalok maroknyi szegény népet ki.il
denek jászolához ; most pedig gyalázatát a zsidóság vallási 
és nemzeti ünnepével azonositja. Akkor éjfélkor jött és bar
langba rejtőzött, most délben jön s a hegy tetején mutat
kozik be l ú Jézus, hogy tudtál te megsemmisülni ! Hogy 
nem kértél s nem igényeltél a világtól semmit l Hogy taposod 
egymagad emberi gondolatoktól eltérőleg a le útaidat l Ez 
nem gyöngeség, hanem erő; nem szolgaság, hanem fölény.
Az alázat s megalázódás csak akkor érték, ha erőből való s ha 
erő eszközli ; az alázat nem passzivitás, nem élettelenség l 

b) <<És adának neki epével vegyíletl bort inni. És midiJn 
megízlelte azt, nem akará innin (Máté 17, 34). A bor erösítő ital 
legyen és ne mámorositó, vagy életzsibbasztó. Epét ne kever
jünk bele l Jézus nem akar inni belőle, mert szenvedését nem 
akarja eltompult erzékkel viselni. Egész szenvedést ajánl 
föl értern l Nemes, nagylelkíi Jézusom l Legyen lelkületem 
szinhor ; hitem világias fölfogások, imám akaratos szórakozás, 
szándékom hiúság nélkül. Uram, Jézusom, én is epét kever
tem borodi:;a ; bűnt, gyarlóságat szolgálatodba, de kivált 
mértékletlenségemben epével itattalak. Drága, szinarany lelkek 
azok, kik Jézusnak szinbort nyujtanak; azt vissza nem 
utasítja 

c) Levetkőztetik Jézust, ki mélyen megszégyenülve, 
véres meztelenségében jelenik meg a világ elölt. Ez a mez
lelenség, mely telítve van lélekkel, fájdalommal s erővel, 

senkiben sem tesz kárt; e nélkül azonban rendesen ösztönös 
halalom az, mely megzavar és pusztít. Késöbb elosztják 
ruháit, sorsot vetnek köntösére ; hiszen neki azokra már nem 
lesz szüksége. Mily kegyetlen fosztogatása a szegény szenve
dőnek l Jézus ezt látja, hallja ; édesanyja nézi ... O Li szegény 
számkivetettjei az emberi szivtelenségnek l - Jézusom, ne 
bántsa szemeidet lelki meztclenségem ; nem akarok kivet
kőzni sem erényből, sem kegyelemből, de még a kegyeletböJ 
sem. Nem prédálom el gyöngyeimet, nem vetek sorsot királyi 
palástomra. Sőt Jelöltözködöm beléd ; ezt akarja apostolod ; 
,,QJtsétek föl Krisztust••, erényél, szellemét Meztelenséged 
kinJaira kérlek, öltöztesd föl lelkemet erőbe s szépségbe. 
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• •.. Ott megleszl~k 1&.• 
347. «Es mid6n ama helyre jutottak, mely Agykoponyáénak 

hivaték, ott megfeszíték ób> (Luk. 23, 33). 
a) Jézus lefekszik a keresztre, nyugágyára s kínpadjára. 

Lefekszik a nagy beteg. Ha máshol van ilyen, ahol szeretni 
tudnak, ott lábujjhegyen járnak ; megkenik az ajtót, hogy 
ne csikorogjon ; többször megvetik az ágyat ; megigazitják 
a paplant, hogy ne nyomja a fájós részt ; lesik a beteg lélek
zetét, pihegését, rángatódzásait. Az Úr Jézus is nagybeteg 
lett ; fázós, elgyengült, lázas volt teste-lelke ... , ó ha tudtuk 
volna, s szamaritánusai lehettünk volna akkor l Pedig ő 
várta ; elmondta paraboláját a nagybetegről . . . S ime mily 
ágy jutott neki ; kötés, tépés, vatta helyett szegek, kala
pácsok ; karhol helyett ecet ; balzsam helyett epe. ó jöjjetek 
mentök! Hozzatok hordágyat; kimélettel emeljétek rá s 
vigyétek. M.it érdemelt Krisztus tőlünk, s mit nyert? 

b) Természetes rémülettel s borzalommal feküdt Jézus 
a keresztre. Midőn végig nyujtózott, el akarta takarni a 
földet, s magát Isten s ember, ég s föld közé vetni ; midön 
kiterjesztette kezeit, föl akarta fogni az Isten villámait ; 
midön tövises párnájára lehajtotta fejét s az égre nézett 
könnyes, vérrel befutott szemeivel s pihegő melléböl ellebbent 
az irgalom halk suttogása : akkor áradt ki lelke mint a kiön
tött olaj, az imádás, az engesztelés, a könyörgés és esdeklés 
imája. S betelt a föld ez ima illatával. Ez az olaj balzsam az 
Isten szivére s a búnösök lelkére ... e könnyek a mi sebeink 
karbolos vizei ... , ez az epével kevert bor a szamaritán bora 
lesz a latrok kezébe esett vándorléleknek sebeiben l ó Uram, 
mibe kerültem neked, s hogy gondoztál engem l Most, mikor 
öntudatára ébredek végtelen szeretetednek, csak a hősies 

viszonzás útja nyílik meg számomra l Viszonzás a halálig ! 
a) Leszegezték, három szeggel két dorongra; leszegez

ték eleven húsban, s kiszakadt szívéböl a legmélyebb s a leg
megszégyenltöbb fájdalom fohásza; kezeiből s lábaiból ki
serkent a vér. Szegény Krisztus l Láttam valahol pajtakapun 
leszegezve egy vércsét ; szegény merész szárnyaló, - mond
tam magamban ; - de ah, itt le van szegezve az a királyi 
sas, ki a legmagasabb égből szállt le hozzánk, hogy vállaira 
vegyen s fölemelj en, s itt a koponyák dombján, a nagy szemét
dombon, leszegt-zték s föltűzték a világ csúfjára l Leszegezték 
kezeit ... , le lábait ... , négy forrást nyitottak a lelkek új 
paradicsomának számára ; szivárgott le a vér a keresztfa 
héján, bejárta repedéseit, öntözve mohát s leért a földre : az 
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e1s5 üdvözltő csepp vér l Ah, hogy rendült meg tőle a föld, 
hogy cikázott végig rajta az élet villáma, de egyszersmind 
egy nagy, öntudatlan fájdalom, az a fájdalom, hogy az Isten 
vérére volt szükség bűneink lemosására l 

d) Azután fölemelték az átok fáján dühüknek áldoza
tát, azt a ronggyá tépett szent testet, a kínszenvedő Jézust, 
az átok és káromlás céltábláját. ~~Átkozott, ki a fán függ ••• •, 
visszhangzott a tömegben. Permetező négy sebét kitárta 
Krisztus az érzéketlen világra ; véres sugarakat lövelt belő
lük, hogy stigmatizálja a szíveket. Végigtekintett bágyadt 
szemeiveJ a gyűlölség és elvakultság viharzó tengerén; 
könnybe lábbad t szeme, elhomályosult körötte a világ, meg
fürös7tve látta könnyeiben •.. l S íme, a káromlásba megtérő 
lelkek vallomásai vegyülnek ; a szenvedély tombolását itt-ott 
fölváltja a könyörület s szánalom érzete ••• mellét verve 
lopódzik haza a tömeg, s marad a keresztfa alatt a Szent Szűz 
s egy-két jó lélek. Ezek kezdik az új imát : Ecce lignum crucis, 
in quo salus mundi pependit ... Imádun!< téged Krisztus és 
áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
Főleg pedig belőlük fakad az, amit Krisztus elsősorban keres: 
a résztvevő, mély szeretet l 

A keresztin alatt. 
348. Ott állok magamban ••• az Isten végtelen szerete

tének igézetében ; lelkemet elfogja a könyörület s az imildás 
mély érzése, szemembe könny gyül; lehajtanám fejemet, de 
a kereszt vonz, késztet, hogy nézzek rá ; mert arám néznek 
és simak ... >>, igéri. 

a) Mit adtunk neked, Uram, neked, kit szerelnünk s 
imádnunk kelJett volna. Eljöttél s barlangba szorultál; körül
néztél s Egyiptomba futottál ; álruhában járó, faragó ács 
voltaL Egyszer indultunk eléd pálmaágakkal, s te sírtál ; 
egyszer bíztad magad ránk, s Barabbást választottuk ; egy
szer akartunk koszorút kötni neked, s tövisböJ kötöttük ; 
egy arcképedet vettük, s az <<Ecce homo, arca maradt ránk ; 
egyszer tűnt föl, hogy anyád is van, s ime, fájdalmas anya 
lett belőle ; egyszer kértél inni, s ecetet nyujtottunk. O, ki 
hitte volna, hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen legyen 
utad. S most függsz itt, mint 1negfagyott imádság, mint meg
kövült, kiáltó szó. Kitárt karokkal s nyilt ajkkal kiáltasz 
irgalomért. Sok hegyen imádkoztál ; de az ezen hegyen vég
zett imád az örök «interpellatio» kiáltása. A végtelen nagy 
Isten bús haragjának éjjelében megfagyott ajkadon a fohász. 
Nagy, szent az Úr, ki önfiának sem kegyelmezell ..• l Mily 
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rémséges fölségben hirdeti ezt a kereszt t Emberek, féljétek 
az Istent s szeressétek Krisztust. Ezt kiáltja ö felétek, kiáltja 
a végkiqterülésig .. Ú, ha valamikor, hát ma halljátok meg 
szavát ; esd, hogy kíméljétek s becsüljétek meg lelketeket. 

b) Mélységesen meghat e meztelen alakon az az egyetlen 
''dísz)), a töviskoszorú. Kiindult mint jegyes, mint hős, neki 
tehát koszorú kellett ; ő küzdött a koszorúért, s ezt kapta. 
Dicsőség s szeretet helyett az átok koszorújával koszorúz
ták ... Mily átok : ez a bűn, a pokol, a gyűlölet átka. S ő ezt 
mind magára hárította, csakhogy minket ne sujtson. - Win
kelried magába döfött néhány ellenséges dárdát ; Krisztus 
pedig koszorúba kötötte az egész világra szóló átkot, hogy 
fejére vegye. Töviskoszorú, pusztaságban égő csipkebokrunk, 
végtelenü! édes és erős szeretet tüze lángol benned, serceg. 
fölcsap ... itt is hallom a szózatot : szent n föld. ahol állsz ; 
vesd le lábad saruit t De mennvire szent t S ez a mi Mózesunk 
nem ellenzi népe megváltásán:i'k misszióját, hanem meghajtja 
töviskoszorús fejét az Isten szent akarata, az áldozat szent 
törvénye alatt. Csipkebokrunk vagy keresztrefeszített Úr 
Jézus, halványpirosak, édesek rózsáid, a te szent sebeid, de 
a keresztfád ugyancsak tövises t Tövis is kell, szépség is kell, 
hogy a lélek kivirágozzék. 

c) Jézus vérének áldása s ereje mély szent titok, umys
terium fidei)). Megtörte szívét s kiöntötte utolsó csepp vérét, 
s «eltelt a ház a kenet illatávab, eltelt vele az ég, a föld s 
kivált az egyház. Oltárán áll e szent vér Grál-kelyhe! Csak 
egy cseppet, Uram, csak egy cseppet t Ez a tüzes vér, ez a 
véres tűz kiéget mérget, kint, bűnt, halált t Minden cseppje 
örök tavaszt fakaszt lelkünkben ; ez az édes vér szomjat olt l 
Homlokunkon mint királyi kenet ragyog, mely elől kitár a 
bosszú s az öldöklés angyala. Ajkon ez a vér isteni édesség 
és örök mosoly. Szívben hősök vére. Mi volnék nélküled, édes, 
isteni vér? Mi volna nemzetségem, ha nem te pezsegnél ben
nem, s mily átok sötétednék rajtam, ha nem a te véred volna 
rajtam s testvéreimen? Mikor gyónni megyek, e vérben mo
som meg lelkemet ; mikor áldozom, ezt veszem, s arcomon 
piroslik tüze. 

Igy szerelett u lsteo. 
349. a) Az élet küzdelmeibe bele kell világitania az ön

tudatnak, ho~;y szeret az lsten ; kell ez, mert meleg, nagy 
szívre van szükségünk, sa nagyszívnek temperamentuma az 
Istenszeretet öntudata. Ez ad türelmet, örömöt és erőt ; ez 
támaszt hitet \:s lelkesülést; ez indít áldozatra. -Isten egyre 
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hirdeti, hogy szeret. A próféták k~mény emberek, de e kemény 
arcok közt is az isteni szeretet mint jegyes mutatkozik be s 
az <<~nekek énekét» énekli. Az örök bölcseség utánunk kiált 
s kér : «Add nekem fiam szívedeb (Példab. 23, 26). S a régi 
«Sapientia» azután köztünk megjelent, belenézett szemünkbe 
mint gyermek, s nálunk lakott s a szomszédság közelségét 
élvezte, azután föllépett s beszélt, s szavai mint a szeretó lélek 
dalai, s parabolázott s preludált az irgalmas szamaritánusban, 
a tékozló fiú atyjában, a jó pásztorban ; sejtették, hogy nagy 
szeretet lakik benne, s kitört belőlük ez a tudat, mikor Lázár 
sírjánál sírni látták : s mondták «<me, mennyire szerette őt» t 
Nekem ez mind ének és öröm t 

b) Azután az <~excessusrau, a szeretet kihágására készült. 
Arról beszélt elragadtatásában a Táboron is. Koszorút font, 
«diadémát», s mirrhás csokrot kötött magának; odatűzette 

magát is a fához, mint a szölötövet a karóhoz, s öt gerezdből 
csepegett aztán vére; megtört aszives illatárban áradt szét 
lelke. - Ez lett a szeretet revelációja ; igy szeret az Isten. 
Aki rölnéz, annak szivéböl kienged a fagy, s mindenki azt 
hajtogatja: dilexit, dilexit. Magdolna, Péter, János, Pál apos
tol, Assisi sz. Ferenc, Sziénai Katalin szeráfokká válnak, 
s szárnyaikkal a keresztet keretezik. - Ránk is árad ez isme
ret, ez érzelem, ez elragadtatás . . dilexit, dilexit. 

c) S ez cexcessusban~ tönkrement. Mint ahogy sötétben 
lúzzel adnak jelt; úgy itt is, a világ éjtszakájában, a kétely 
homályában a kereszt tűzoszlopál állltotta föl az úr. Szere
tett-e, kérdem én is; igen, úgy hogy fölemésztette magát : 
uszeretett, s odaadta magát értem>>. Egettés elégett; de belém 
is égett A kereszt alatt a legmélyebb érzés az, hogy Krisztus 
értem halt meg; ne bánkódjam ott a fölött, hogy a világ ilyen, 
olyan ; ott az én gyötrödésem nem más, mint az én saját 
lelkem s az a megsemmisítő öntudat, hogy Krisztus meghalt 
értem Elfelejtek mást, csak az én lelkem sebeire gondolok, 
hiúságomra kevélységemre, kényeimre; ezeket siratom, mert 
szeretek. 

•Atyám, bo ain meg oeklk h 
350. • Jézus pedig mrmdá: Atyám, bocsáss meg nekik, merl 

nem tudják, mil cselekszenek• (Luk. 23, 34). 
a) A közbenjáró Jézusnak imája l Végignéz az üvöltő, 

hálátlan népen, s végtelen nyomorultnak látja a tömeget; 
a kurta tekintetű, elborult lelkű tömeg ott zavarog. miot 
egy kigyófészek, mint férgek a porban, a sárban, s fölöttük 
ez a szárnyaló szerar, aki az Isten irgalmát kéri s a fölismerés 

ProbAnka : Elm~lked~sek. 11. 7 
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napsugarait hinti a sötétségbe: uAtyám ... »l Vakmerő szó l 
Első szava Krisztusnak a keresztfán ; ennyi keserűségtől s 
kegyetl,enségtől körülözönölve, édes, erős lelke megtalálja 
az alkalmas szót, «Atyám». Fiad vagyok, különb vagyok, 
szívedből s nem a föld sarából veszem érzéseimet ; lelked, s 
nem a vér, mely bosszút kérs önmagát keseriti, szól belőlem: 
«Bocsáss meg nekik ... l Rászorulnak ; hitványak lévén ki
mondhatatlanul. Bocsáss meg nekik ... l Add, hogy lelkem 
nagysága nevelje ki őket törpeségül{ből, s isteni érzéseimtől 
fölocsúdjanak állati ösztönösségükből l 

b) <<Nem tudják, mit cselekszenek,,. A kereszt alatt ez 
előttünk világos ; nem tudják, hogy mit tesznek, mily éjben 
állnak és Istentől mily távol járnak. Nem tudják, bár rászol
gáltak ; elfordultak a naptól és sokszoros éjfélt vontak le 
magukra hidegségük, közönyük, elfogultságuk, gyúlöletük 
révén. Uram, bocsáss meg nekiksárassz rájuk tiszta, nemes, 
jóságos érzéseket ; azoktól kivilágosodik értelmük is. Eny
hítsd meg őket, hogy igazságod megközelíthesse őket. A gyűlö
let, a harc, az uszított lelkület nem talál rá az Isten útjaira, 
mert sekélyes, rohamos, piszkos és egyoldalú irányzat. Ellen
ségeskedést ápol magában és nem érti meg a Fölségest. Mikor 
vétkezems ingerért, ösztönért, kurta tekintetért megtagadom 
az Urat, én is őrületesnek bizonyulok. Vétkezni a fölséges 
Isten ellen átok és őrület. -Ezt akarom szem előtt hordozni; 
ekkor tudom majd, hogy mit cselekszem l 

c) Megmondotta nekünk Jézus többször, hogy ki nekünk 
az Isten. Megdicsőítve Pétertől, tanítványai körében, mon
dotta : Nem a test és vér jelentette ki azt neked, hogy én az 
Isten fia vagyok, hanem az «én Atyám,,, - Imádkozni taní
tott és mondotta : Ti pedig így imádkozzatok : Mi Atyánk. 
Megdicsőülve Lázár föltámadásában, a hatalom ihletében 
mondá: Hálát adok neked, Atyám l Búcsúzva, az örök dicső
ség perspektívájában hirdette : elmegyek Atyámhoz. De 
ugyancsak az olajfák kertjében földre borulva és a kereszten 
kétszer hirdeti, hogy az lsten az ő Atyja, itt is, most is 
atyja. Az egyik nekünk szól: Atyám, bocsáss meg nel<ik ... 
A másik önmagának szól: Atyám, kezeidbe ajánlom lelke
met. - Ha szenvedek, ha üldöznek, akkor is ez az én 
imám s örömöm: Atyám, Atyám! 
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A k~t later 

3SI. a) •Egyik pedig a latrok közül, kik ott függnele vala, 
káromlá öl, mondván: Ha le vagy a Kriszlus, szabadllsd meg 
tenmagadat és minkel is)) (Luk. 23, 39). Nem értjük, hogy 
minek szenvedünk; ha szeret az lsten, minek kínoz? (<Ha tc 
vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket is ... )) 
Ime, a kereszten függö emberiség káromlása. De a szenvedés 
a mostani világrendben ell{erülhetetlen, véges, vergődő, 

fejlődőfélben levő természetünk, erkölcsi harcaink, gyarló
ságunk s búneink miatt. Krisztus is, a lator is szcnved ; de a 
lator káromkodik, és Krisztus imádkozik ; a latornak sötét 
a lelke, s Krisztus mennyországot hord magában. Ez a kü
lönbség, és ez a problémának megoldása. Erkölcsi fölényünk 
által emelkedünk ki a szenvedés mechanikájából. Fölemel
kedve a hit, remény s a türelern magaslatára, napfényt és 
értelmet sugározunk a szenvedés észbontó mélységeíbe. 

b) liFelelvén pedig a másik, feddé öl, mondván : Te sem 
Jéled az Istent, holott ugyanazon büntelés alall vagy. S mi ugyan 
igazságosan, merl cselekedeleinkhez méltó dijl veszün/c, de ez 
semmi gonoszt nem cselekedett .. (40, 41). A világ legtöbb szen
vedése a bűnből való ; mert részint saját bűneink, részint 
mások gonoszságainak átka alatt nyögünk. Istent megbántva, 
kegyelmeit megvetve, a lelkiismeret szavát ignorálva élünk ; 
csoda-e, hogy szenvedésekbe bonyolódunk. Aki nem látja, 
«hogy cselekedeteihez méltó díjt vesz», abban többnyire 
hiányzik a rnélységnek érzete t Szegény világ, telve a szemek, 
a test kívánságaival s az élet kevélységével, nem ismeri föl, 
hogy miért szenved. - Minden szenvedésernet bűneimért 
ajánlom föl. 

c) «És mondá Jézusnak: Uram, emlékezzél meg r6lam, 
midön országodba jutsz» (40, 42). A szentírás egyik l('gmegraga
ctóbb és legfölségesebb helye. Akasztófán függve fölismeri az 
elgyötört Krisztusban a királyt, még pedig azt a királyt, ki 
a halál portáján lép be országába. Ó imádandó hódolat a 
dicsőség királyának t O hit, mely a gyalázat s a megvetés és a 
zsidóság aposztáziájának sokszoros éjfélét átszakítja, s ezt a 
himnusl zengedezi Jézusnak : Uram • . • királyom . . . örök 
országnak királya . . . emlékezzél meg t Ha megemlékezel, 
akkor megkegyelmezesz. Erre hangzott az Úr Jézus szava: 
Még ma velem leszesz a boldogságban t Bevezetlek, rnint 
keserű szenvedésem édes kincsét magammal viszlek. Ne félj : 
l űrj ; csontjaidat megtörik, de lelked az országot bírja majd t 
- Igy lehet tűrni keresztet s kint, s ezt adja Jézus t Nekem 

7* 
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is mondja : Vel~m leszesz, velem l Ö Uram, hadd legyek veled ! 
vigy be országodba. 

Me receplet Sion Illa 
Sion David, urbs tranquilla, 
Cujus faber auctor lucis, 
Cujus porta lignum crucis, 
Cujus elavis lingua Petri, 
Cujus elves semper laeti. 

Urbs coelestis, urbs beata, 
Supra petram collocata. 
Urbs in portu satis tuto, 
De Jonginquo te saluto, 
Te saluto, te suspiro, 
Te affccto, te requlro. 

A lájclalmu aora. 

352. a) Jézus bizik keresztjében, bizik, hogy meginditja 
az embert, mert szenvedésében a megindulásnak mély forrá· 
sai nyilnak ; egyike ezeknek az ö anyja. Bármennyire méltas
suk Urunk szenvedését, a legbámulatosabb és a tragikumot 
a végtelenbe fokozó vonás rajta llllZ ő anyja)). Keresztútján 
jár. E keresztút temetési menet is, e temetésen megy 1caZ ö 
anyja)) ; de ugyancsak a szégyen, a gyalázat, a megveté~ és 
átok menete ez, és ott megy llllZ ö anyja)), az az asszony, aki 
szeretett. Gondold el, mily sötétség borult ez asszony lelkére 
a gyúlölet és megvetés éjében ... l A káromlás és szitok hogy 
hasogatta szivét, és ajkai hogy hajtogatták édes nevét a 
keserű, kegyetlen világban : Jézusom, fiam l Az lsten szere
tele nem olyan, hogy a legédesebb lelket ne vezette volna a kín 
s gyalázat ez útján l Az Isten szeretete erős is, áldozatot, 
odaadást s föltétlen kitartást követel. Ezt nehezen értik, akik 
a szereletet csak édesnek vélik. Szeress és áldozz l 

b) ((És otl álla a nép, nézvén és csúfoltálc őt ••. » (Luk. 25, 
35). De állt ott más is, aki a hallgató Krisztussal mély bánatba 
merült fiának bitófája alatt, uaz ő anyja», kinek mindez a 
gúny tüzes, éles tőr volt. Állt ... ó hová került azóta, hogy 
a Szentlélek szállt reá, azóta, hogy Betlehemben a glóriát 
hallotta l Hol vannak a szent királyok, kiket az ég csillaga 
vezetett ölében pihenő fiához, kik a nemzetek hódolatát jelez
ték l Nézd anya, mily hódolat, mily ünnep l Hol van a ház, 
hol a gyermek játszott, Názáret, az «<sten-velünk• megvaló
sulása? Isten velünk? Itt is, most is? Igen, örömön s keserű
ségen át vezeti az Úr az «Ő szolgáló leányátn, és a leány követi 
híven az Urat, híven gyalázatban, szégyenben, kételyben, 
tagadásban. Hú, nem kételkedik ; hú, hisz és szeret. Jöjjetek 
ide, tanuljatok hinni, tanuljatok megállni aposztáziában és 
décadencc-ban l 

c) 1Jézus tehát látván anyját és a tanltványt, kit szerel vala, 
mondá anyjának: •Asszony! Ime a te fiad)). Azután mondá a 
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lanttuónynalc: «Ime a te anyád11 (Ján. 19, 26). Jézus búcsúzik: 
Isten veled anyám l Te, ki jászolba fektettél, fektess sírba ; 
ki pólyába tal<artál, takarj halotti gyolcsba ; ki a gyermek 
ragyogó szemeire csókol nyomtál, csukd le szemeimet. A világ 
tombol, örvend ; fogadd fiaddá tanítványomat. A Szent Szűz 
fölnéz fiára : Isten veled, - imádkozza - Fiam, szemern 
fénye; menj be országodba l-Most már rajtunk a sor, meg
vigasztalni a Szent Szíizet, mert szereljük öt skinjaiban része
sülünk; övéi vagyunk. Fájdalmával hozzánk fordul. Este 
van; tavaszi est a bitófa körül; áprilisi pompában díszeleg a 
föld, az olajfák illata s a pálmák lehellete lejt végig a kopo
nyák hegyén és ott áll a fájdalmas anya, az ácsnak özvegye; 
nagy, mint a tenger, az ő keserve l Szeretetnek szent forrása, 
Szent Szíiz, lelked bánkódása, add, lelkemé is legyen l Szeret
lek, lelkemnek bánatos anyja ; bizom benned, mert a nagy
péntek fájdalmával vagyok lelkedbe irva; ha azt nem felejt
heted, nem felej tesz el engem sem l ó Jézusom, bizom l Anyád
ból merltem az engesztelést, mellyel szivedhez bízvást köze
ledern l 

A fájdalmas Szeot Szliz 

353. a) Nagy szcretete képesitette öt a leglágyabb szim
patiára; meleg viasz volt a lelke, sabba belenyomódott Krisz
lus arcának mindt>n vonása ; az angyali köszöntés éjjele s 
Betlehem s Názáret fölébresztették érző lelkének összes 
energiáit, s azokkal fonódott fia köré. Lelke lelkéből élt, s a 
mély árnyékok fia lelkén fájdalmakká változtak el benne. 
Izaiást ismerte ; tudta, l10gy mit jövendölt fiáról ; az lsten 
kövicses útjait már kitapasztalta, s Betlehem s Egyiptom 
nem a hatalom motívumaira, hanem a szenvedés gondoln
laira utaltak, s azután ... azután? Lelke csupa gyengéd s 
mély érzés volt Jézus iránt, s azért valamint abba a finom 
tszapba lenyomódik a libellaszárny minden erecskéje, úgy a 
Szent Szúz lelke magába vette fia minden bánatát, ostor
csapását, minden sebét és fohászát. O, hogy fúródott hát 
mélyen lelkébe harminchárom éven át annak a keresztne!< 
fája, s mily tüskés lett szeplötelen szeretetének csipkebokra 
s az a nagypénteki kegyetlen fájdalom, hogy lángolt, hogy 
sercegett benne. Ki felejt el téged édes, fájdalmas anyánk? 
Ime a «pietll•, a részvét iskolája. Jézust mélyen megsajnálom, 
mert nagyon szeretem. Lelkemben forgatom, hogy mit, 
mennyit tett értem ; viszont ez az emlékezés fölszítja szere
tetemet, olaj lesz a tllzre. S mindebben az édes Szent Szűz 
igazít majd el, tőle tanulok szánni és szeretni. 
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b) Az úr Jézus a maga szenvedését s halálát nem vésette 
kőbe, fába ; leírták ugyan néhány sorral az evangéliumban, 
de az ugyancsak kevés; hanem igen, belenyomta a szfvekbe, 
s a leghívebb, a legmélyebb, a legremeklőbb és ugyancsak 
szenvedéses lenyomatát a szent Szűz szíve őrizte. Szent 
sebeit, kékségeit, fájdalmait s fohászait a kereszténység 
vigaszára a Szent Szűz szívére bízta. Itt vannak eltéve, itt 
sértetlenül megőrizve, s aki a fájdalmas anya szívébe tud 
hatolni, az ott megtalálja a maga szomorú fölségében Krisz
tus élő s folyton sajgó kínszenvedését. Igy kell hordoznom 
nekem is Uram szenvedését szívemben. Nem, nem felejthe
tem. S ez a szenvedés őrzi annak a tőrrel átdöfött szeráfnak 
is képét, ki a kereszt alatt állt, s azt mondják róla : ((az ő 
nnyjall. 

c) A Szent Szúznek kellett ott állnia, mert szereti Jézust. 
Az Úr Jézus magához csatolta őt, méltóságban, kegyelemben 
slörömben, magához tehát bajban s bánatban is. ű nem marad
hatott el, nem maradhatott lent ; amint megosztja fia koszo
rúját, trónját, szfvét, úgy kell megosztania keservét Ű a 
résztvevő bánatnak vértanúja. Bánkódik vele, mert szereti 
őt. Eleget tesz, eleget szenved vele, mert nem szakadhat el 
tőle; vele bánkódik, siratja bűneinket, s megnyitja sorát 
azoknak az ártatlan, de elragadóan szép lelkeknek, kik mások 
bűneért szenvednek s magukat értük Istennek elégtételül 
bemutatják. E nyomokat Jézus taposta a kemény, önző 

világba, mint páratlanul mély s gyengéd é,.zésű lelkének 
nyomait. Sokak előtt ez beteges lelkületnek látszik ; igen, 
látszik, mert Iátószögilk téves; de a legnagyobb szeretet 
szempontjából ez lángoló lelkület s győzelmes erö. Részvé
tünkben ne roskadjunk össze, hanem mint a !éiek erősei 

viselkedjünk l 
d) De a Szent Szűz magára való tekintetblil is áll a ke

reszt alatl. E kitüntetésben kellett részesülnie, hogy érdemei 
itt nőjenek föl egész az égig. Nagy hivatások kegyetlenek. 
Meztelen kardok közt vezet el útjuk; a Szent Szüznek az a 
nagy hivatás jutott, hogy teljes odaadásban, a l'3gnagyobb 
áldozatban törödjék meg; lelkének a Golgota szikiái közt 
a rettenetes keresztfán kellett fölkúsznia s ott eirehegnie azt, 
hogy: legyen meg a te akaratod. Lelkivilága mint a lenger 
Mborgása, de e keserves tenger gyöngye a föltétlen odaadás. 
E lekonyult, alázatos, szép fej az lsten remekműve l O gon
dolta, ő mintázta. A földúlt lelkek sötét világába állította 
bele mint a bánatos lelkiszépség új motivumát. Mily különb-
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ség közte 5 Jób között l Türelem s megadás 5 bizalom itt 
is, ott is ; de a szenvedés pllthosza ez istenanyai szenvedés
ben utólérhetlen ; a fájdalom itt a meg nem zavart boldogság 
öntudatával párosul; tüzet éleszt a csipkebokorban, de a vad
rózsa virágát le nem perzseli. Ah, tűrni szépen, szenvedni 
istenileg, sírni igen, de nem földúlt, eltorzult arccal, arra az 
arc nem képes. csak a lélek, mely Krisztussal szenved. A türe
lem a szenvedés szépsége 

e) S azért szenvedése nem volt ájulás, nem a szerencsét
len anyának világias önelhagyása, hanem erős reakció ; a hit, 
az isteni szeretet reakciója ereszkedett e szenvedésbe, s ren
dezte és ihlette a szívnek kitöréseit; erény, lélek járt itt át 
mindent. Látta. hogy a szenvedés szent fiának útja, tehát az 
ő hivatása is, s úgy vette azt mint kitüntetést, mint koszorú
jába való vadrózsaágakat Kivánt ez úton menni, hisz Jézus 
nyomaiban ment. - Mi pedig az édes, keservesSzúz nyomai
ban járunk. Bosnyák Zsófia Sztrecsnó várából Teplickára 
járt templomba, télen is. hóban is, s ha szolgálócskllja fázott, 
azt mondta neki : •·Lépj az én nyomomba ; s íme a nyom 
meleg volt. Izzó lelkek hóban, fagyban is rneleg, kőben, szik
lákban is puha nyomokat hagynak maguk után. Gyerünk 
nyomaikban l Mily dicsóséges s édes a Szúz lábnyomában 
járni ; összetört sátánfejet, letör az hát tövist s bojtor
jánt is l 

cBeteiJendeU•. 

354. a) J/al órától pedig söltlség lőn az tgész földön kilenc 
óráig)) (Máté 17, 45) Elsőlétedett a világ, gyászba öltözött; 
jelezte, hogy a lelkek rnily elsötétedése kellett ahhoz, hogy 
az Isten fia két lator közt kereszten hal meg. Hogy lehet 
elborftani lelkünkben a napot, az hlent magát l A legsöté
tebb éjfél az Istentől elfordult lelek. Jelezte továbbá ez az éj 
az Isten sötét haragját, melyet csak Jézus dertthet föl. -
Talán azért is lett éj, hogy az úr Jézus elvégezze utolsó esti 
imáját. Csendet, megilletödest teremtett az lsten Fiának 
keresztfája körül, hogy annál hatalmasabban hangozzék föl 
imája: «Sitio», szomjazom l Szomjazom világot, életet, rninde
nekfölött pedig lelkeket. Szomjazom kegyelmet, irgalmat 
számukra. Szomjazom hitet, örök reményt, szeretetet, Isten
fiúságot . • • nekik J Adj nekem lelkeket .•. Jézus e sóhaja 
van belelebelve az apostoli lelkekbe. Utolsó éjének imája J 
Mily nagy a lélek, mily szép a kegyelem. melynek szerelme 
ébresztette föl az Úrban e végsóhajt l 

b) d~s kilenc 6rakor fölkiálta Jézus nagy sz6val, mondoán: 
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Eloi, Eloi, lamma sabaktani ! Én Istenem l én Istenem ! miérl 
hagytál el engem?>> (Márk 15, 34). Ez az áldozat heroizmusának 
végső kinyilatkoztatása. Már az olajfák kertjében hallottuk 
e pana~zt, de akkor «megjelenik neki angyal a mennyből, 
biztosítván iSt» ; most utoljára tör ki szívéböl a panasz, mely 
nekünk panaszolja föl, hogy mit tűr, mit visel el szíve-lelke 
az Isten haragjának éjében l Elhagyatást panaszol, mert át
szenvedi a legnagyobb kint, hogy Isten elhagyta öt vigaszá
val ; panaszolja tán azt a másik elhagyatást is, hogy kereszt 
és szenvedés dacára lelkek vesznek ell Ez Jézus végső bánata l 
Hogy kell szembeszállnunk üdvünk ellenségeivel Jézus bána
tának enyhítésére. ó Uram, bár meg ne sirattál légyen en
gem is. 

c) «Beteljesedett!» (Ján. 19, 30). Amit Isten gondolt irgal
masat s könyörületest ; amit a próféták által igért, azt Fiá
ban kiváltotta. Üdv és öröm lett nekünk reményünk s üd
vünk. Hála s imádás ezért neki. Adoramus te Christe, pleni
tudo gratiae l -De ez a beteljesedés nem magától ment ; ami 
beteljesedett, azt voltakép ő végezte. «Bevégeztem» - mond
hatta volna - «S átél tem, átküzdtem értetek az lsten könyö
rületes végzéseit. Nemcsak tanítottam, hanem átszenvedtem 
mindent». Mi volna a tan élet nélkül, mi az evangélium az édes 
s erős Jézus nélkül? Ű maga a beteljesedése mindennek. ó hála, 
hála Istennek, hogy vagy, hogy köztünk éltél, hogy értünk 
szenvedtéll A te isteni életed nekünk minden. Mit csinálnánk 
szegényes egyéniségünkkel, mit korlátolt bölcseségünkkel s 
tapasztalatunkkal, hogyan oktathatnánk s igazíthatnánk 
útba másokat, ha te nem vagy? Most pedig imádásunk, 
hódolatunk s ragaszkodásunk is teljes. 

d) Beteljesedett . . . megtelt színültig hegyeiemmel az 
lsten szíve, túlcsordul s erő patakzik belőle, és aki beleáll 
ez áramlatba, az megújuL Bűne vész s ereje visszatér. -
Jézus erőt is ad ; élete nekünk életforrás ; biztosít, hogy igenis 
birom azt, amit szépnek, jónak, szentnek ismerek. Kétel
kednem nem szabad az erőben. Vallásom nem fáradt lelkek 
temetési éneke, hanem teremtő lehellet új ember teremtésére. 
«Der Mensch ist etwas, was überwunden werden muss» ; he
lyes ; de itt be is teljesedik ez a nagy programm, mert erőt 
találok hozzá. Erkölcsiségern nemcsak ideális lelkesülés, 
hanem megokolt s erőkkel ellátott lelki világ. Tudom, hogy 
van sok akadályom, s nehézségem, de mindegyikröl hiszem 
erősen, hogy legyőzöm. 

e) Beteljesedett; megtett, amit értünk te11ni, - áldo-
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za tul hozott, amit föláldozni lehetett ; mindent odaadott. 
A kereszten fölmagasztaltatta magát, hogy vonzzon ; lelkét 
odaadta s vérét kiontotta ; nincs egyebe. Mint a gót dómok 
tornya keresztben végződik, úgy Jézus ereje, szeretete a 
kereszten virágzik ki. Lelkét eltölti a végleges győzelemnek 
tudata ; ez a szó : «Beteljesedett,, a legszebb győzelmi ének. 
Ez a szent verőfény, mely lelkét eltölli, ez az az öntudat, 
mely mint végtelen energia jut öntudatára életének alko
nyán. Keresztfán is mennyországot jelent a «Beteljesedett,, ; 
aki azt elmondhatja, annak a bitófa is királyi trón, s ez a 
fohásza világítélet. Bár elmondhatnám én is valamikor ; hogy 
hol, mikor s mily keretben, az mindegy. 

•Atyám, kezeldbe ajánlom lelkemet ! • 

355. «És Jézus nagy szóval kiáltván, mondá: Atyám, 
kezeidbe ajánlom lelkemet. És ezt mondván, meghall" (Luk. 
23, 46). 

a) Ez az a győzedelmes kiáltás ; éj, l<Ín, keserv, kereszt, 
gyalázat, halál fölött fölemelkedik Jézus lelke, s bizalmában 
és szeretetében énekelni kezd : Atyám ... l Ez az ő győzelme, 
éneke l Neki itt is, most is Atyja van ; ő a keresztről atyjá
hoz lép, s a töviskoszorús párnáról atyja kezébe leheli lelkét. 
A szenvedésből boldogságba, a Koponyák hegyéről örök 
dicsőségbe, sötétségből éjt nem ismerő világosságba, halálból 
virágos tavaszba lép. Nincs a világon ellentét nagyobb, mint 
a Kálvária s Krisztusnak elköltözött lelke közt. Ez ellentéte
ket hordja magában a hívő, bízó lélek, s hordja úgy, hogy 
egyszer kiegyenlíti azokat. Ez az ő gyözelme. 

b) Ez a mi halhatatlanságunk végső fohásza is: Lelke
met az égnek l Mély meggyőződéssel tudom, hogy a lelkem 
halhatatlan. A pesszimizmus kételkedik, de szenved ez alatt 
kimondhatatlanul, s szenved azért, mert természetellenes, 
lehetetlen nézethe fúrja magát. Ha minden hiú és semmis, 
akkor a halál gondolata nem bántana, s nem támadna szí
vünkben az az óriási kontraszt. A mulandóság, a halál nem 
volna olyan nagy baj, ha mindenestül a semmiségben gyöke
reznénk. A mulandóság csak oly lénynek kín, mely örökké
valósflgra való l Érzem lelkemet. Semmi sem képes az ön
magába vonult, szabad lényt megfékezni ; azzal a borzasztó 
kiváltsággal bír, hogy ellentállhat az észnek, a szeretet kéré
sének, a szépség bájainak, magának az Istennek is, merl 
szabad, vagyis mert lélek. Lélek nélkül ez a nagy tény érthe
tetlen, nélküle kín, küzdé,;, komédia az élet. Lélek nélkül föl 
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nem ismerjük magunkat s félreismerjük a létet s vil{lgot. 
Azért hiszek én tehát lelket, halhatatlan lelket és örök 
életet. 

c) A iapasztalat ugyanezt bizonyítja. A nagy fájdalom 
nem vezet el a tagadásba, sőt kifejleszti bennünk a tudatot, 
hogy felsőbb rendbe tartozunk. A valláshoz az embert leg
erősebben az a tudat fűzi, hogy valójának legbelsőbb magva 
ellentáll a mulandóságnak ; készületleooek, befejezetlennek, 
észszerútiennek látja a világot s önmagát, s ha nem él örökké, 
nem tudja egyáltalában, hogy minek él. Itt úgy élek, hogy 
halálomban a halhatatlanság hitével elmondjam én is: 
Atyám, ki megszabadítasz a gonosztól, a végleges haláltól, 
a legnagyobb rossztól, kezeidbe ajánlom lelkemet l 

A szeretG lélek kioJol. 

356. a) A történeti Krisztust gyakran szemléljük. Krisz
tussal járunk kivált nehéz napjainak, sötét zöldcsütörtöki s 
nagypénteki küzdelmeinek emlékével Egyetérzünk vele ; 
értjük vágyát, ájulását, gyötrödését, kínját ..• a szívtelen, 
kegyetlen, borzalmas piszkos, utálatos világgal szemben. 
Értjük a halálig való szomorúságot . . . és azt a kegyetlen 
szót: ((Ez a ti órátok, a sötétség hatalma•. Megsajnáljuk a 
küzdö, imádkozó, szomorú embert l Ah, ezt a mély szomorú
ságot legjobhan értjük, ha elgondoljuk, hogy mikép tekint 
a bűnös, szívlelen, halátlan lelkekre ... veszendő múvére .. , 
alkotásának romjaira ... Mit kellett volna még tennem?, 
panaszolja l Hogyan fordul hozzám és kér szánalmat : Emlé
kezzél meg szegénységemröl. . ű a «pauper servus et humi
lis •.. »e kegyetlen sorsban .. , ez éjben. ., e vadállati szen
vedélyek ütközésében. Azért vésődik lelkünkbe a otristis 
imago». Veronika kendője arcunknak fátyola lesz; azon át 
látjuk a világot. 

A sajnálkozás odaléptet hozzá ; az egyetértés a húség
nek s a fölbuzdulásnak temperamentumába foglalja az egész 
fájdalmat: értelek Uram, közel vagyok hozzád. uTecum 
usque cruciari, parva vis doloris est, malo mori quam foedari, 
major vis amoris esb. Szegénységed, ürmöd, epeitalod s 
mirrhás csokrod az envém is; a töviskoszorú már két szívet 
fon egybe: a tiedet s a~ enyémet. Mondhatnám, hogy kegyet
len sors ; mindegy ; de így kell lennie, így, így •.. ez a lélek
nek, akiben lélek van, sorsa ; ez jegyesi hozománya, ez szen
vedélyes közössége, édes terheltsége, s mikor Krisztussal 
együtt szenvedek, azt suttogom magamnak : Ime megvan, 
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amiről álmodtál, hogy szenvedni akartál vele, az most édes 
végzeted . . ., élvezd ... t 

b) Krisztus most. S ah, hogy fölsír bennem a bús vihar, 
a szenvedés, hogy borul elleikern láthatára ... , hogy szakad
nak Ie templomai, oltárai ... , hogy fonnyad el élete, mikor 
Krisztust itt és most látom, itt müvében, e haldokló keresz
ténységben .•• , :mikor szemiéiern e szomorkodó, gyászoló 
krisztusi örökséget ... , itt és most azt a bús haragot ... , azt 
a keserű, kegyetlen óceánt, azt a végtelen éjt . . . Itt, itt állok 
én most Krisztus helyett ; itt küzdök és sírok helyette, állok 
s letörök, leroskadom. Nagy az én kínom a te szeretetedért, 
Úr Jézus t Mert mfg a lelkek számum-szelét szívem lehellete 
által párázatossá teszem, míg az országút porát könnyeim
mel termőfölddé áztatom, mfg a lelkek poláris fagyát tavasszá 
vAltoztatom, sok !ohászra, könnyre s lelkesülésre lesz szük
ségem. De hát a gyönyöröm ; gyönyöröm tudni, hogy ugyan
azon kereszten szenvedek, melyen Te, s hogy ugyanazon ostor
csapás szaggat szét, mely Téged. Gyönyöröm tudni, hogy 
lelkemet egy véres, kéklő ajak csókolja, melyet imádok. 

c) Egészen énértem. Minél mélyebben merülök el gyöt
relmembe, s minél bensőségesebben érzem át annak baját, ki 
lelkem reménye: annál mélyebb bepillantásokat enged szí
vébe s !JSzichológiájába, s úgy érzem, mintha lassanként 
másra fordulna kínom figyelme ; mintha elfelejteném azt a 
hálátlan csúnya, világot ... ;; a keservet. Mintha a világ ki
törlődnék öntudatombóL s én magamra maradnék keresz
temmel, Krisztusommal, s a ·tünt már nem a világra, hanem 
magamra vonatkoztatnám, okát nem másban, hanem magam
ban látnám. Jézus rám néz, s teldntete megnyitja nekem a 
belátást, hogy hisz az 2 világ én vagyok. Mit világ? Az gyűjtő
név, általánosítás .•. ta, te, te, azaz, hogy én, én magam va
gyok e kin, e szE:nvedés oka. Nem másért, énértem folyik 
vére ... E köves út az én életem útja, mely Krisztusnak 
keresztútja ; a szitok, a gáncs, a gúny lelkemből viharzott 
felé, e tövises bogáncsot nyomorúságom földjén szakították. 
Hallom már: szeretett engem, s átadta magát értem ... , 
bűnömért sebezték meg. 

Én, én, én, nekem, engem, értem . . . Bűnöm az egész 
krisztusi kint fölzaklatta, terméketlen lelkem az egész Krisz
tus-vért szomjazta ... , utána kiáltott borzalmasan. O ha e 
kiáltás öntudatára ébredek, e kegyetlen, Isten-gyilkos kiál
tásra, mely lelkemből hangzott ... ó, ha a gonoszság ez örvé
nyébe tekintek, melynek tilalomfájául Isten a keresztet tlizte 
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oda, megbódulok ... , megrendülök. Ez egész Krisztus-vér 
és kín értem van; az egészet értem adta, hogy bűnöm meg le
gyen pocsátva, hogy szerethessek, hogy megtisztuljak, hogy 
örvendhessek, hogy remélhessek, hogy mirtuszkoszorúval 
fejemen, hogy pálmával kezemben jöhessek feléje, hogy keb
lére szoríthasson ..• ah, ah, ah, értem. De hát a többivel mi 
lesz? Quid ad te? Ne zavarjon. A szeretet mélysége felejt 
mindent s átadja magát egészen; én, látod, egészen neked 
adtam magam. Egymagadért egészen. S jön felém az áldott 
Jézus s rám borul, ki nem térhetek neki, hová térjek? Nem 
kérhetek föl mást, hogy fogja fel e reszkető, édes testet ••. , 
nem hajthatom le fejemet ... Nem süthetern le szemeimet; 
lelkemben törik meg végső tekintete, s csókjában rám leheli 
lelkét: érted, érted éltem s haltam l Tehát Krisztusért kell 
viszont élnem-halnom a vértanúk szeretetével. 

Spoosus sanoulllum. 

357. a) Az Úr Jézus a bűnbe merült, érzékies világban 
az új, a tiszta, az isteni embert szolgálja. Ez az ö gondja, 
melyet szívében hordoz, mint a művész ideálját, mint az 
anya gyermekét. E gond beszédes lesz ajkán ; beszél Isten
gyermekről s Isten országáról. Ez új világ megteremtésére 
küldte őt az Úr: az Úr lelke rajta. A próféta is biztatja: 
Csak ezt keresd. Apostolait erre oktatta; a lelket jegyesének 
tartotta ; Szent Pál tanú rá, hogy úgy szerette a lelkeket, 
mint a jegyes jegyesét. Éjjeli imái, hegycsúcsok és erdők 
tanúi e vágyódó szeretetnek: bíint irtani, embert nemesí
teni. Ez kegyetlen, nehéz, szomorú napszám ; elhervadunk, 
megőszülünlc, vérrel verejtékezünk tőle. Menl-e sokra vele'! 
ú mesterem és vigaszom l 

b J De neki győzelmesen kellett a világgal megküzdenie ; 
az éjbe fényözönt, a mocsárba kristályrorrást árasztania; föl 
kellelt ráznia az érzékies, a nehézkes világot ; öntudatára 
kellett hoznia, hogy mi a bűn, s azért fájdalomba öltözött. 
Szétszaggatva, megtörve, sebekkel tetézve, fölszántva áll 
elénk : olvassátok le rólam, - mondja - mi a bűn l Ostoroz
zák, tövissel koszorúzzák Nézzétek lelketek e fáradt munká
sát a keresztfán l S áll e szent jel az érzékies, a szabados, az 
élvezetvágyó, a szabadszerelemről félrebeszélő, orgiákat ülö, 
színházaiban, művészetében megmételyezett világ szemei 
előtt; áll az út mellett a búnnek sikamlós országútjai mel
lett; támolyog mellette a bódult, rohan el mellette a sóvár 
világ; áll a városok boulevardjai mellett, a prostitúció éjjeli 
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ösvényei meJiett, hol a bún már tüdövészbe, infekcióba öltöz
ködött. E bódulatban, e kábulatban, ez élvezeti mámorban 
áll a kereszt, az Isten gyűlöletét s szeretetét, a bűn büntetését 
és bocsánatát hirdető szent jel. ú ti mindnyájan, kik által
mentek ... , figyeljetek, tekintsetek föl rám l 

c) Azután leemeli sebzett kezeit s lábait az Úr Jézus 
a szegekrő}, lelép a keresztről, s elindul a bódult világba, 
melyre oly nehéz a szíve, s véres kezeivel borogatja az ifjú
ság fölhevült homlokát, meghinti a tiszta leánylelkek lilio
mait, a rothadó világ fekélyeire ráborítja lázas sebeit, s mint 
Elizeus hajdan a halott fiúra, úgy borul rá a szenvedő Krisztus 
sebzett testével a világra. Végigmegy a családok szentélyein, 
parketten és taposott földön ; a családi otthonok falára föl
akasztja töviskoszorús arcának képét. Elmegy a rnúzeurnok, 
színházak, tánctermek, klinikák, szanatóriurnok, tébolydák 
mellett ; megrendül és sír, mint egykor Jeruzsálem fölött. 
Ö jöjjetek utánarn s küzdjetek ; jöjjetek közelebb, ha gyön
gék vagytok ; érezzétek meleg szívern s vérem lehét. Közd
jetek a vérontásig, s kérjétek a kegyelmet szenvedésemre való 
tekintettel, győzni fogtok l 

~bus temetáe. 
358. «És mikor már esteledett (mivelhogy készület vala, 

azaz szombat előtti nap), eljöve Arimatheai József, egy nemes 
tanácsos, ki maga is várja vala Isten országát, és bátran be
méne Pilátushoz és elkéré Jézus testéb> (Márk 15, 42, 43). 

a) Egy tekintetet vetek a Kálvária nagypénteki esti 
jelenetére. Leereszkedik az est árnya ; a tömeg részint mellét 
verve, részint megrögződve eloszlik; fáradt fájdalom borong 
a természeten s a harminchárom év elötti karácsonyéj utolsó 
akkordjaként halkan suttog az egyetlen Krisztus-hívő lélek
nek imája. A Szent Szűz ölében tartja s imádja Fiát. Nézi, 
csókolja sebeit. Az ő szíve az égő mécs a szent kereszt tövén. 
A hit s a krisztusi szeretet mind az ö szívébe szorult. Jézus 
s Magdolna bánata csak emberi : a Szent Szúzé krisztusi. Ér
zelmei a szent kereszténység: hit, áhitat, hála, bánat, fájda
lom, tisztaság, vértanúság ; ez érzelmekkel csókolja s imádja 
Kriszlust. Salve Mater dolorosa, martyrumque prima rosa, 
virginumque lilium l 

b) Azután előjönnek Jézus barátai: Arimatheai József, 
Nikodémus, a megtért százados. Ök vették le a keresztről 
Krisztus testét, ők hozták a mirrhát és balzsamot, az áloét 
s a gyolcsot. Leveszik fejéről a töviskoszorút, megmossák 
szent testét, megkenik, s arnily édes illat száll rnost szerte-
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széjjel e szegény ravatalról, oly mély, édes s bensőséges ez a 
gyász. Valóban, mily érzelmes mélységek nyílnak me5 ~·a 
szívekhen e temE~tésre való előkészületben l Hogy temették 
régen a macchabaeusi Júdást, s höst l Hogyan temették Lő
rinc vértanút l Megindul itt is a menet : Arimatheai József, 
Nikodémus, Szent János s a százados viszik az Urat, utána 
a Szent Szűz s néhány asszony, az Úr elválaszthatlan hivei. 
Pompa, káprázat nélkül indulnak meg az öreg estébe s a 
sírnak éjébe. De a szívek csordultig telve ; mirrhát csepeg
tetnek, illat száll belőlük; s az Úr emléke lelkükben, mint 
a ma kifeslett nefelejts. 

c) A sziklafalba vájt új sírba fektetik az Urat ; tün
döklő gyolcsba takarják, száz font mirrha- és áloévegyítékre 
ágyazva l Szent Pál akarja, hogy haljunk meg : temetkezzünk 
el az Úrral a világ számára. A nti sirunk Jézus átszegezett 
szíve, érzelmeinkből van szőve gyolcsunk, s az önmegtagadás 
mirrhája megóv a rothadástól; így lesz elrejtve s biztositva 
életünk Istenben. De a súklasír körül lelki szemeimmel 
látom a betlehemi angyalokat, kik ezt a szent éjt itt 
néma dicséretben s imádásban töltik ; glória helyett gráciát 
suttognak. 

d) Sürgölődik ott azután a kaján ember is ; lepecsételi 
a sírt, őröket állít ... A sírkövön van a Szent Szűz csókja s a 
zsinagóga pecsétje. Ily kontrasztokkal van tele az élet . .A:L én 
szenvedélyem is ez ; én megcsókolom e sírkövet, s a hálás 
imádást, a szeretö emlékezést állítom oda őrül. Ezek nem 
alusznak el feledésben l Jézus akarja, hogy ne feledjük. Ka
rácsonykor örvendünk, nagypénteken gyászolunk. Mély rész
véttel tekintünk a Szent Szúzre is, de a lelkünk el nem fojt
hatja magában a biztatást : Viszontlátásra, királynőnk, har
madnapra. 

Szálla alá a poklokra. 

359. a) Keveset tudunk a lelkek világáról ; Jézus is csak 
ilt-ott érintette azt; emberi képzeteink s kategóriáink nem 
alkalmazhatók reá. Csak érzéseinkkel vagyunk rokonaik. A jó 
lelkek is várják Krisztust. Míg ő el nem jön, addig nem látják 
meg az Istent; azért főérzelmlik ez a nagy advent; imájuk a 
vágy s Krisztus megjelenése az ő nagy karácsonyuk; így lett 
karácsony a limbusban l Hogy ragyog föl köztük az Úr Jézus 
lelke, az örök boldogság napja l Hogy lett ott éledés, üdülés, 
tavasz a fáradt lelkek világában l Hogy csendült meg ajkai
kon az ének: Hozsanna, áldott ki az úr nevében jön l Hogy 
hódoltak neki pátriárkák, próféták, Szent József, Keresztelő 
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sz. János l Ú, ahol Jézus van, ott tavasz s éledés, ott erő 
és öröm van, ott tudnak énekelni. Jubilate Deo omnis terra l 

b) Mily szent örömmel, mily diadalmas érzéssel néz 
végig az Úr e tiszta lelkeken. Ezek az ö szenvedélye ; vért 
és életet adott, hogy tiszták legyenek s «szepló és ránc nélkül» ; 
ime most belépett a piszkos földről a szép, tiszta lelkek verő
fényébe. Ez már isteni zóna ; oda vágyik az erős élet l Istenem, 
bennern is oda vágyik l Mennyi a bűn az életen, mennyi a 
tökéletlenség, elfogultság, kicsinyes látószög, egyéni színezés, 
korlátoltság, gyöngeség, gyávaság s makacsság, engedékeny
ség és kevélység, lágyság és keménység l S rnily siralmas lát
vány, ha lelkem hajótörötten, rongyosan, szegényesen jönne 
az örök révpartok felé s ott betegen hosszú <<quarantaine»-be 
kerülne. Jézusom, tisztíts, égess, hogy mikorra megpillantasz, 
örömre gyulladjon szemed l 

c) Ezeket elviszi magával. Nagyok az igényei a sziv
tisztaságra, de kielégíttetnek. A «háromszor szent» fölemeli 
a tisztult lelkeket, és mint ahogy a fecskék költözködve az 
Alpesek fölé emelkednek : úgy a lelkek az isteni Megváltó 
Fölségéhez. A fénynek s életnek végtelen óceánja hívja őket, 
s rnennek, röpülnek. -Tisztelem az Isten nagy igényeit lel
kem tisztaságával szemben ; föltétlenül meghajlok előtte, rni
kor megpróbál, meglátogat betegséggel, szenvedéssel, lelki 
vigasztalansággal ; tudom, hogy tisztít és közelebb jutok 
hozzá l 



X. Jézus föltámadása és mennybe
menetele. 

KelJ Illi dles6e6Jem l 

360. a) Kelj föl, siess l Csak 37 óráig van Jézus a sírban ; 
a három nap és barom éj ugyancsak összeszorult. Jézus földi 
élete s a végtelen örökkévalóság közt ez a sötét mesgye vonul ; 
azt is hogy keskenyltette l Siet ; korán reggel támad föl. ő a 
mi hajnalunk, az örök élet hajnala. ű a mi ünnepünk; ezt 
a föltamadást hirdeti minden vasárnapunk l Siess jó nap, 
ragyogj ránk ; hasadj ránk fölséges vasárnap ; akár a bűn 
éje, akár a vigasztalanság éje kurta legyen. Az lesz, ha vasár
napi lelkek leszünk. 

b) Jézus lelkével a lelkek vonulnak a sírhoz, kiket a 
pokol előtornácából kiszabaditott, mint hajnali fényes felhő . 
kollözö lelkek csoportJa ezüst szárnyakon Mily néma zene l 
Elvonul a fold fölött az örök elet. Jézus örül; a fölszabadulás 
énekét zengtk kórütötte a lelkek; <<Canlemus Domino, gloriose 
enim rnagniHcatus est l" Ez az első föltámadasi processzió l 
Mily hála, mtly imádás Krisztus vére, sebei iránt ; mily öröm 
győzelme lölótt ; mily epedes és vágyódás szlve és a szlvéböl 
áradó örok élet után l Igy Járjunk processziót t A slrba érve 
szent szornorúsaggal, hálás epedéssei nézik a lelkek Krisztus 
holttestét, szent sebeit, melyek a világ üdvét lehelték Jézus 
lelke 1s mély megilletődéssel látja lestét, érdemeinek csodá
latos szervet; látJa rajta a halál képét és most szembenéz 
vele, úgy ahogy ö tud nezni, nem passive, hanem pathetice; 
a diadal páthoszával: halál, - mondja - megtörlek. meg
haltam, hogy az élet föltámadjon Ez a sir a te sírod, itt te 
rothadsz el; eo, az élet, rőltámadok Imádandó, szent hata
lom, rnely a rosszat legyózi Akik nem hisznek, azok csak 
passive, minl :'lldozatok nézik a halált és viszik a szenvedést; 
tH inter diesel' WeiLauffassung sitztdas Grausen• Nálunk nem ; 
nálunk a halál mögött is élet int felénk t Jézusom, életem. 
erőm, győzelmern J 

c) Azutáu Krisztus lelke ismét megeleveniti testét, azzal 
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az erc5vel, mellyel a megdicsőült lélek tudja lefoglalni s át
változtatni az anyagot. A Táboron megmutatta, itt végleg 
megvalósitotta. Szépségbe, fénybe öltöztette ; átszellemesi
tette ; akaratának hajlitható eszközévé és szervévé változ
tatta. - Mit tesz a lélek a hipnózisban, mily érzékenységet, 
lelkiséget lehel a testbe az extázisban l A megdicsc5ülésben 
meg épen áthatja a testet s abban új energiákat léptet föl. 
Ezentúl át tud hatni ajtón, kövön ; megjelenik, ahol akar ; 
elváltozik úgy, hogy meg nem ismerik. -ú fölséges, szép, 
dicsőséges Jézus, létünk eszménye és példája ; szemeidböJ 
villan ki a megdicsőült élet sugara ; te érezted át először az 
örök dicsőséget idegeidben ; erőd, szépséged benned vált az 
örök ifjúság örömévé. Üdvözlégy elsőszülött testvérünk, te 
újjászülött l A megdicsőült élet után epedünk. Lelkünk vala
miképen átszellemesiti testét, és akkor átéljük a te húsvétedet. 
Azért akarjuk már most a lélek győzelmét kivívni testünk, 
ösztönösségünk fölött ; fegyelmezni akarjuk magunkat ; a 
lélek uralmát akarjuk biztositani a halandó testben a szép, 
erős halhatatlanságért l 

d) A föltámadt testnek sajátságai : l. A fényesség, mely
lyel a lélek árasztja el a testet. Van fényesség karácsonyéjje], 
van a Táboron; az apokalipszis víziói is fényben úsznak; a 
szentek is szépek és fényesek, például Pazzi sz. Magdolna 
s a valenciai imádkozó, kinek fényétől ragyogott éjjel a 
templom; Jézus leírhatatlan szépségben ragyog. 2. Azért 
többé nem is szenvedhet ; a szenvedés, a szomorúság, keserű
ség meg nem környékezi. Arca nem esik be, nincs rajta a 
savanyúság s elégületlenség kifejezése. Ú, hogy szántja s 
szaggatja a lelket a szenvedély és hervasztja a szenvedés l 
3. Gyors, mint a szellem, a tér korlátait nem érzi ; az erény 
útjaira is, azokra a sokszor egyhangú, göröngyös, nehéz 
utakra részvéttel néz le és biztat : Csak rajta, előre l Kik 
sfrva vetnek, örvendve aratnak majd l 4. Teste átszellemült. 
Mily különbség a pocsolya sara s a virág szirma közt ; ez át 
van járva élettel, az meg nem. A lélek egyre jobban járhat át 
testet, mig végre a test átszellemül tőle. Átszellemülni, ma
gunkra ölteni a szépség, a készség, a fegyelem lelkét l Ezek a 
föltámadás jellegei. Minél többet belőlük, hogy tűnjék el az 
~állati ember». 

A l~lek IMrlat V1116 lllt.Amedú. 

361. •A sirok megnyilának és sok szentnek testei, kik alud
tak vala, Jöllámadának» (Máté 27, 52). 

Jézus a mi föltámadásunk példaképe. Mindenekelőtt pe-

ProbáiLka : Ehnél"edések. ll. 8 
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dig lélek szerint kell föltámadnunk, amire buzdit Szent Pál : 
~Ha föltámadtatok Krisztussal, az ottfennvalókat keressétek» 
(Kol. 3, l). , 

a) Föltámadunk-e? Sok a halott. A szentírás ismer ele
ven holtakat. Ismer holt hitet : ((A hit cselekedetek nélkül 
hollll ... ismer holt ((jócselekedeteket»: ((úgy látszik, hogy 
nagy, erős, gazdag vagy, pedig szegény, meztelen koldus 
vagy)) ... , ismer holt kezet, holt szívet ; ismer örök halált, 
melyben megfagy a boldogság vágya. Ismer holt tagokat az 
egyház testén, kiket Isten lelke nem éltet. S a világ is ismer 
eleven holtakat; Ibsen ír róluk ((W enn wir Todte erwachen» 
címu drámájában. Holteleven szerinte az, ki a világnak él, 
dolgozik, alkot, szerepel és dicsőséget keres : ((Es ist nicht der 
Mühe wert, sich so immerfort abzunützen für den Mob und 
die Masse und die ganze Weltn. Dolgozni semmiért, ez a világi 
élet tragédiája ; a divina commedia más, az az örök élet. -
Elevenholt, aki élni elfelejtett, mert nem értette föl az életet. 
Ilyen az a nő, az a férfi, ki vad szenvedélyben fölemésztette 
erőit, és végre annak öntudatára ébredt, hogy ez nem élet. 
Ilyen az a múvész, ki mikor múvész lett, megszúnt ember 
lenni, ki a szépet modellnek nézte és nem értéknek, mellyel 
szívét eltöltse és nemesítse ; ideálokat alkotott, de életében 
rájuk cáfolt. Miivész, ki a művészetért megölte másnak lel
két, hogy azután a bánatot modellálja. Ki önmagán kívül 
kereste, elismerte, tisztelte a jót, de csak köbe véste és nem 
saját eleven öntudatába . . . stb. Szegény világ, nagy hulla
ház ; száraz csontok az lsten elevenítő fuvalmai nélküli 
Küldd ki Lelkedet, és az majd teremt, teremt életet, élő em
bereket, élő hitet, élő jócselekedeteket, élő szívet l Ezt a ha
lált kell utálnom, ezt a holteleven ténfergést, ezt a tehetetlen 
hitet és holt kezet l 

b) Föltámadunk hát? Ó, hogyne támadnánk l E végett 
mindenekelőtt hitünk öntudatára kell ébrednünk s alvó 
erőit fölszabadítanunk. Ez erők átvonaglanak majd rajtunk 
és kiégetik belölünk a bűn penészét, a földies, világias, buta 
érzést ; azután megmozgatnak, kifeszítenek, kinyujtanak, 
megindítanak ; alakulni, Krisztushoz hasonulni késztetnek. 
Ez életnek számtalan foka van. Megvan csíraképen a keresz
telt csecsemőben; ébredezik az elsö-áldozásra jól előkészített 
fiúban ; feslik a buzgó, ideális leányban ; fejlik a küzködő és 
húsvéti gyónását jól végző hívőben. Megvolt Ábrahámban, 
Juditban ... , megvolt Assisi sz. Ferencben, Szent Alajosban, 
megvan a legmodernebb keresztény férfiúban. Mily skálái, 
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mily fúgái, mily színvegyülctei az életnek l A kegyelmi erők 
dolgoznak a föltámadáson, hogy föltámadjunk az igazi, az 
értékes életre ; itt és most akarunk föltámadni és élni, hogy 
egykor örökU éljünk. A lelket, az Úr Jézus szellemét támaszt
ják ez erők bennünk ; lélekből akarunk élni ; lélekkel az életet 
s nehézségeit épúgy, mint örömeit kiegyenlíteni. 

c) A végleges föltámadás hite és reménye ezt a lélek 
szerint való föltámadást sürgeti. Az örök élet telje s bősége 
irtózik a jelen élet ürességétől, és ezt a jelen életet a maga 
képére alakítja ét. Üres, hitvány, lelketlen életből nem fejlik 
ki az örök élet ; üres magból nem nő ki tölgy. Azért kell élnern 
már itt és most örök életet a földön, vagyis természetfölötti 
módon, hitből, szeretetből kell gondolkoznom, akarnom, túr
nöm, küzdenem, élveznem, szenvednem ; a hit motívumai 
szerint kell hangolnom lelkemet; a halhatatlanság fuvalmát 
kell megéreznem, hogy tudjak gyöngeség, nyomorúság fölé 
emelkedni : akkor érzületemben eljátszom már a boldog hal
hatatlanság prelúdiumát. Ma többször gondolok halhatatlan· 
~gomra, örülök neki, s kedvetlenségemet legyőzöm vele. 

Búsvlill öröm. 

362. a) A föltámadt Jézus ujjongó öröme volt az ő 
húsvéti imája : kiáltása a győzelmes harcos kiáltása volt : 
«Miért agyarkodnak a népek!> - kérdi a zsoltárossal - ((a 
mennyekben lakó kineveti őket ... én pedig királlyá rendel
tettem». Vígad, <<mint kik vígadnak aratáskor». Ez az ő ünnepe; 
örvend, ((mint örvendenek a győzedelmesek a nyert zsák
mánynak». Három nap előtt szívébe szorult az Olajfák kertjé
ben a halálos szomorúság, ma végigárad rajta az öröm ; az 
öröm mint dicsőség, mellyel az «excelsa)) felé tartott s meg
közelíthetetlenül magasra följutott ; az öröm mint boldogság, 
az első megdicsőült ember boldogsága l 

b) De szívével, érzésével köztünk maradt s el nem felej
tett. Ez az öröm folyton a földre emlékezteti, érdeklődése 
élénk s meleg, s ezzel a lelkülettel van az Oltáriszentségben. 
Ne képzeljük lelkületét fáradtnak s gyöngének; mindig a 
megdicsőülés temperamentuma él benne. Az örök gondolatok
ból merltünk mi is erőt. Ne zaklassuk föl magunkat hiába
valóan ; a buzgalom néha elkinozza magát ; abba is megnyug
vás kell ; sikertelenség ne borítsa el az Isten győzelmeinek 
perspektiváit. 

c) Ily tiszta, dicsőséges öröm nem lakik a földön; 
örömeink fájdalmakkal vegyesek ; de az nem baj, sőt előny ; 

8* 
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mert az öröm itt gyakran felületessé tesz, míg ellenben a fáj
dalom kimélyíti a lélek érzelmeit. Hát mélyítse, de ne fony
nyassza ; tisztítsa, de ne apassza. Szolgáljon a fájdalom arra, 
hogy észre téritsen, megjavitson, fölrázzon s végre is, hogy 
mindezek által jobban, mélyebben tudjunk örvendezni. 

Krlszlus a lilllámadás és az Illet. 

363. «Én vagyok a föllámadás és az élet: aki énbennem 
hiszen, ha szintén meghal is, élni fog>> (Ján. ll, 25). 

a) A valósággal föltámadt Krisztus a mi pálmánk. Ezt 
a pálmát nyujtja minden hivönek, s aki kézbe veszi s erősen 
tartja, megosztja vele győzelmét : föltámad majd ő is. Ez a 
hit az örök élet vágyával föllázította az emberiséget, mint 
hogyha a Krisztus kegyelme, e pálma leveleiről hulló harmat, 
tüzes eső alakjában hullt volna a lelkekre s vértanúkat ava
tott volna. Minden vértanú a hitért halt meg ; minden halál 
ezt kiáltja, ez őrületes, vakmerő szót : «Föltámadunk». E hit 
Krisztus sírjából való, s nem a régi mithoszokból. A fénix
madár már régen jelezte a halhatatlanságot, s abból vértanúi 
hit nem lett ; a tavasz már régóta csattogtatta az életvágyat 
lehelő, szerelemittas éneket, s abból halhatatlan remény nem 
kelt ; költők, énekek, eszmék dacára az emberiség föl nem 
ébredt; héroszok, mithoszok dacára a kultúrák egymásután 
letörtek ; az élet vágya dacára, mely szenvedélyes panasz
ként járta be a világot, a skepszis elhervasztotta a gnózist 
O szent sír, halhatatlan életet lehelsz ; biztos öntudatot remé· 
nyeinkbe. 

t) Az eszme nem elég. A gondolkozó az eszme mögött 
valóságot keres ; mert mire való az eszme, a kép, ha nem a 
valónak képe? Mire való, ha nem egyéb, mint érthetetlen 
törekvésnek hímes virága? Mire való a halhatatlanság esz· 
méje, ha azt a sir sötétsége nyeli el? Minek az örök élet vágya, 
ha koszorúi koporsókon hervadnak s menyasszonyi fátyolai 
szemfödökké lesznek? Mit csináltok eszméitekkel a halál, 
a mulandóság csendes, kérlelhetetlen hatalmával szemben? 
Szemfényvesztők vagytok, kik absztrakciókkal dolgoztok. Az 
ábrándos elvonás helyett nekünk valóság kell ; nekünk az 
kell, hogy ((föltámadott», szószerint s nem képletesen, betú
szerint s nem szimbolum szerint. 

c) Csak az egyéni, örök élet a valóságos halhatatlanság. 
Ezt mutatta be a föltámadt Krisztus. A test szerint való föl
támadás mozgatta meg a világot, az hozott tavaszt. Csak 
egy reneszánsz van : az a tavasz, melyben Krisztus pálmája 
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leng l Fogjuk meg a pálmát ... Vigyázzunk, hogy el ne her
vadjon hideg kézben, száraz szfvben, sötét környezetben ; 
el ne hervadjon kételytől, közönytől, világiasságtól! Hadd a 
holtakat temetni halottaikat l Gyerünk, ((palmae in manibus!» 

.Jézus megjelenik Szllz AnyJának. 

364. a) A Szent Szúz várta Jézust, várta hitben; hiszen 
megmondta az Úr: föltámadok. Isteni szó, melyet követ 
majd isteni tett. S ezt a tettet ő teszi majd meg ; addig pedig 
édesanyja vár és hisz és bízik s imádkozile Imádkozik for
rón, lelke sugárzik szemeiből ; ajkai suttogják : ((Exsurge, 
exsurge>>, kelj föl, kelj föl napom, erőm és örömöm l Kelj föl, 
eredj ; anyád virraszt s vár ; kurtitsd meg szent vigiliáját. -
Igy állunk mi is Istennel szemben. Hiszünk nagy isteni 
kijelentésekbens várunk isteni tetteket; áldozatos lelkesülés
sel rábízzuk magunkat. Különben pedig hívjuk, keltegetjük 
az Urat mi is : Uram, ébreszd föl erődet s uralkodjáll Ragyog
jon föl igazságod, s villanyozza föl a lelkeket a megújult 
kereszténység tavaszi éledésével. Mi hisszük, hogy te új 
világot teremtesz most is, itt miköztünk. ((Exsurge Domine !» 

b) Az Úr is vágyott a Szent Szúz után ; az édes Úr a 
legédesebb lélek után ; vágyik, mert hú volt hozzá szenvedései 
közt is, s szerette őt akkor is, mikor nem volt szépsége s 
ékessége ; keresztútján járt s keresztje alá állt ; az ilyen lelket 
megvigasztalja az Úr, s vigaszában elfelejteti vele baját, 
búját ; érezteti vele dicsőségét s erejét, s átönti bele saját 
életét. Azért ki kell tartanom száraz, kelletlen lelki hangula
taimban ; sőt ilyenkor mutatom ki, hogy többre becsülöm 
az Urat vigaszainál, vagyis önmagamnáL 

c) A Szent Szúz e vágyait megvalósítja az Úr, meg
jelenik neki dicsőséges szépségében, s a Szent Szűz térdre 
omolva imádja szent Fiát. Ah, ez istenanyai boldogság l 
Amilyen édes az inkarnáció éje, oly édes és fényes a föltáma
dás hajnala. Jézus szívéhez szorftja anyját, s mérhetetlen 
örömmé változtatja tengernyi fájdalmát. A Szent Szűz pedig 
megcsókolja Jézus sebeit, s beléjük leheli tüzes, szép lelkének 
szeretetét. Meglátja, leborul, ráborul, elomlik s megpihen 
rajta: most már jól van, jól van, édes Uram; jó nekem, mert 
jó neked ; életed életem. Élsz ; alleluja l Ez a Szent Szűz 
páratlan húsvétja l Öröm, milyet csak az Isten adhat. 11Én 
leszek örömöd s jutalmad» - mondja ő nekem is, - s ha 
megörvendeztetlek, úgy érzed, mintha zsoltár és citera 
csengne lelkedben ; ((exsurge psalterium et cithara>>. A Szent 
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Szúz ez örömét köszöntjük az antifonában : «Regina coeli 
laetare». 

•Allelujn.• 

365. a) Öröm' kell a szívekbe, melyekben a Szentlélek 
lakik l Öröm kell a keresztet viselö lelkekbe, öröm a bánatos 
és sebzett lelkekbe, öröm a küzködö s harcot vívó lelkekbe ; 
ahol Isten van, ott öröm is legyen. És pedig azért legyen, 
mert az öröm erő, s a lehangoltság gyöngeség. Örülni annyi, 
mint az élet erejét érezni, - szomorkodni annyi, mint gyön
gülni. Azért az öröm sokszor gyógyít, -a bánat pedig beteggé 
tesz ; -az élet kedvvel s örömmel jár karöltve, a halál bánat
tal és gyásszal. Minden, ami jó nekünk, ami növel és gazdagít, 
egyszersmind örvendeztet ; minden, ami üresít s szegényít, 
az szomorit l Nincs erényem (erőm), ha nincs örömöm. Leg
több erő a lelki élethez kell, mely kicsiben való hűség s a 
reggeltől estig való apró szolgálatok láncolata. Itt nem szere
pel a nyilvánosság ingere, nincsenek meg az ünnepélyes 
gyűlések villanyozó hatásai, sőt gyakran meg kell küzdenünk 
a szokás unalmáva) is ; azért tehát örömökre szorulunk, 
melyeket a Szentlélek ad nekünk. 

b) Azért kell öröm, mert ez képesit az emberekkel való 
legjobb bánásmódra. Ha lehangoltak vagyunk, nehezen 
viseljük el embertársainkat s letúnik homlokunkról és arcunk
ról az a jó lélek, mely beleelegyedik érzelmeinkbe, szavainkba 
és hangunkba. A legnagyobb terhet testvérkéz rakja az ember 
vállaira. Ha jókedvűek vagyunk, nem vesszük föl e nehéz
ségeket; de jaj nekünk s másoknak, ha rosszkedv bánt. Kiáll
hatatlan akkor nekünk a világ, s mándenkiben ellenséget 
látunk. Jókedv jó orvosság; semmi sem jön rosszkor a jó
kedvnek. Semmi sem lepi meg s hozza ki sodrábóL Nem zsém
bes, nem baltaszemű, az embereket jó oldalukról nézi ; min
denkiröl kész jót gondolni ; nem ütődik, nem akad fönn, 
előre nem látott kis nehézségeket jól fogad. Lelke nem a 
búbánat völgye, melybe beleavasodott a panasz ; ahol ecet
fák és keserű lapu, varjútövis és bogáncs diszelegnek, s 
savanyú a levegő is. 

c) Azért kell öröm, hogy önmagunkat megtagadj uk. Mivel 
az evangélium a keresztet sürgeti, azért örömre kell minket 
nevelnie. Az öröm képesiti a lelket az önmegtagadásra ; a 
szeretet hevében égő lelkek áldozatosak. Ne csodálkozzatok, 
hogy nem síró szemek, hanem mosolygó lelkek hozzAk a leg
nagyobb áldozatokat. Az öröm az áldozat forrása. Komornak 
látszik a kolostor fala, vasrács tartja fogva még a tekintelet 
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is, hogy ki ne szökelljen az élet víg zajába ; de ne higgyétek, 
hogy ott a szomorúság lakik ; azt az életet csak öröm s áldo
zatkészség tartja ki. Ez a jókedvd önmegtagadás szabadítja 
föl a szívet az önzés békóiból s képesíti, hogy törjön fölfelé, 
tehát hogy szeressen l Miért hagytátok el az önmegtagadást? 
Mert kifáradtatok, elsavanyodtatok. úgy-e, mikor az önmeg
tagadást szerettétek, akkor friss tavaszi, fűszeres szellő 

dagasztotta melleteket, harmat rengett füvön, virágon ; titkos 
sugallatban zsongott a lomb, s most minden hervadt, száraz, 
poros ; miért? l 

d) Az örömöt a szentségekból s az áhitatból merítjük. 
Magunk vagyunk tanúk rá, hogy éledésünk a lelki öröm 
behatása alatt történt. Mikor szívünk kitágult vigaszban s 
lelkesülésben, akkor nőttünk s izmosodtunk. S mi volna belő
lünk, ha sohasem lelkesülnénk? - Méltán mondjuk tehát, 
hogy az öröm élet, növekvés, fölbuzdulás, lelki megerősödés ; 
hogy az öröm napsugár, mely éleszt, éltet, fejleszt, s belőle 
gömbölyödik a fa törzse, virul, érik gyümölcse, mialatt télen 
összehúzza rostjait, teng, de nem élt Vessünk tehát ügyet rá, 
hogy örvendjünk l Gaudetein Domino semper. Iparkodjunk, 
hogy szent áldozásainkból s imáinkból kellő lelket merítsünk, 
vigaszt és örömet. Nem kell könnyen exkuzálni a resteket és 
életteleneket ; ők okai bajaiknak, s tán nekünk is azért van 
kevés örömünk, mert sok önzés, sok kislelkúség, sok szeretet
lenség van bennUnk ; szabadosak vagyunk beszédeinkben, 
fegyelmezetlenek érzéseinkben s képzeletünkben, áhítozunk 
mulatság, élvezet és dícséret után ; bizalmas durvasággal és 
faragatlansággal bánunk az Úrral. - Változtassunk ezen l 

•Fiillámadotl l• 

366. "Szombat elmultával szürkülelkor pedig ... nagy föld
indulás lőn, merl az Úr angyala leszálla mennyből, és oda 
járulván, elhengerlté a követ és ráüle. Vala pedig az ö lekintele 
mint a villámlás, és ruhája mint a hó. Tőle való féltökben pedig 
megrellenének az örök, és lőnek mint a holtak. Felelvén pedig az 
angyal, mondá az asszonyoknak: Ne féljetek li, merl tudom, 
hogy Jézust keresitek, ki megfeszlltetelt. Nincs iti, mert feltáma
dott, amint megmondotta» (Máté 28, 1-6). 

a) Ti ne féljetek, kik Krisztust keresitek, sőt vigadjatok 
s örömöt üljetek ... a sírban is, mert végtelenü) nagy, hatal
mas és dicsőséges a ti Uratok. Ű a föltámadás s az élet, s a 
fölfordított sirkövön nem márványalak, hanem én, a Fölsé· 
gesnek eleven angyala vagyok emléke. Mint karácsonv1ror a 
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pásztoroknak a megtestesülés angyala hirdette a «nagy örö
möt» : úgy húsvétkor a föltámadás angyala hirdette az erő és 
győzelem evangéliumát, azt, hogy «Föltámadott». A hitetlen, 
diadalt ülő világban, hol Jézus végleg tönkrement s reá a 
Messiásra csak akasztófa és sír emlékeztettek, a hivatalosan, 
ünnepélyesen, nyilvánosan, millió ember értesüléséve}, három 
törvényszék beleegyezésével lepecsételt sírkövet harmad
napra elhengerítette az Úr keze, s Jeruzsálemnek fülébe dörgi 
az üres sir s a legújabb evangélium : «Nincs itt, föltámadt;.. 
Ez minden tekintetben a legnagyobb «signum». Krisztus 
legnyilvánosabb csodája. Egy csodában sincs a nyilvánosság 
úgy Iefogva, mint ebben; e csodájához kiséri Krisztust millió 
hitetlen ember, e csodájára figyelmeztet a zsidóság minden 
intézménye, a leglármásabb felvonulás riasztja fel a pascha 
emelkedett hangulatú népét s meghívja, hogy lássák Krisztus 

·meggyaláztatását, hogy tanúi legyenek kereszthalálának, de 
tanúi egyszersmind üres sírjának. Szent Péter mondja : 
«Zsidó férfiak és mindnyájan, kik Jeruzsálemben laktok: a 
názáreti Jézust, az lstentől tiköztetek erők és csodák és jelek 
által igazolt férfiút megöltétek. Kit az Isten föltámasztott 
halottaiból ... Ezt a Jézust föltámasztotta Isten, minek mi 
mindnyájan tanúi vagyunk. Ezeket hallván, megilletődének 
szívükben és mondák : mit cselekedjünk?» 

b) Ez egyszersmind a kereszténység legünnepélyesebb 
proklarnációja, ezen csodában lett a kereszténységből a leg
nyilvánosabb tény. E csoda lefoglalt 3000, azután 5000 lelket 
ugyanabban a Jeruzsálemben, mely a Golgotán a keresztet 
és a kertben a sírt látta; tanúságuk hangos és világos, hagyo
mányuk folytonos és ünnepélyes volt, s midőn Szent János 
állítja, «quod vidimus et manus nostrae contrectavere», amit 
láttunk és megtapogattunk, nem érti azt egyrnagáról, hanem 
érti százakról, kik rnind tanúi Krisztusnak. 

c) Ez a legnagyobb csoda, rnert legistenibb, legalább 
legkevésbbé emberi, hisz benne megszűnt, elveszett az ember l 
S Krisztus ehhez kötötte hitelét, az ernber bukásához, hogy 
ne kételkedjünk istenség~ben. Tudjuk, hogy mennyire tehe
tetlen a halott ; annyira, hogy azt kell róla rnondani : «volt». 
Az ernber csak erejében, lelke, teste épségében, szava ékes
szólásában, szíve melegében, szeme tüzében tehet nagyot, 
amint Krisztus is tett életében uvir potens in opere et ser
mone» ; de ő különb lett, mert a saját érvényesülésére a halál
ban kimutatott erejét használta föl. Ha lenyugszom, akkor 
támadok fel ; ha tönkremegyek, akkor győzök ; ha meghalok, 
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ha nem leszek, ha az ember-Krisztus nincs többé, akkor meg
látjátok, hogy Isten vagyok l Uram, hiszek benned ; hiszek 
csodáid miatt. «Űperibus crediteo (Ján. 14, 10). Apostolai nem 
fáradnak ki hirdetni a csodák világraszóló tanúságát, ezt 
hirdetik a keresztény községek s az egyes keresztények a 
szájukkal, vérükkel. Máté 42, Márk 37, Lukács 43, János 14 
csodáról tesz emlitést. Az evangéliumban tehát, mely kis 
8-adrétben alig 200 lapot számlál, több mint 100 csoda van 
fölsorolva : halottak föltámasztása, gyógyítások, kenyér
szaporítás, s végül a föltámadás l Hiszek benned Jézusom, 
mert ugyancsak kinyilatkoztattad magadat. 

Krlsztus megJelenik Máriának. 

367. ~<Mária pedig kinn álla a strbollnál, sirván. Midőn 
tehát strt, lehajolván a strba tekinte, és két angyali láta fehér 
ruhában ülni •. . Mondák neki azok: Asszony/ mit sírsz? 
Mondá nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová 
letUk ől. M időn ezeket mondolla, hátrafordula és látá Jézust ott 
állani, de nem tudá, hogy az Jézus. Mondá neki Jézus: Asszony, 
mil strsz? kit keressz? Amaz vélvén, hogy ez kertész, mondá neki: 
U ram, ha te vitled el ől, mondd meg nekem, hová tetted, s én 
elviszem ől. Mondá neki Jézus: Mária. Megfordulván amaz, 
mondá neki: Rabboni/ Mondá neki Jézus: Ne illes engem .. . • 
(Ján. 20, ll). 

a) Mária szeret, szorgos; a holtat keresi, látni akarja, 
szolgálni szeretne neki még most is ; el akarná vinni ; mint 
Tóbiás vitte temetésre holtjait, mint a régi <tfossores)) vitték 
a katakoruhákba halottjaikat, úgy ez az erős, mert szerető 
asszony is el akarja vinni öt. Kit? öt J Ah, ennek szíve van J 
Mások is sürgölődnek a sfr körül, Péter is, János is, de ez az 
egy itt gyökeret ver, és néz és sír és félrebeszél. -Az intuíció 
s az érzelmi mélység a tettek forrása ; az okoskodás pedig 
a tett halála. Dc talán túloz Mária? S ha túlozna, mi baj 
volna? De hol van túlzás a szent és hű szeretetben? J ú dol
gozzunk szívvel, szeressünk, örvendjünk, sírjunk, epedjünk. 
Saját tapasztalatunk az, hogy nehezebben dolgozunk lelkünk 
üdvén, mikor okoskodunk, s könnyebben, mikor imádkozunk. 
Vannak munkák, melyeket csak a szív végezhet J A nagy, 
odaadó, hú szeretet a szfvnek zsenialitása. 

b) Ezt a hú, vágyódó, tapadó lelket vigasztalja meg 
Jézus. Fölséges Szent Márkban az a sor : «Feltámadván pedig 
reggel a hét első napján, megjelenék először Mária Magdol
nának, kiből hét ördögöt űzött vala ki» (16, 9). E sorban lüktet 
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az evangélium pflthosza, Jézus szívének nagy s fölényes 
szeretete. Sok kurta tekintetú lélek fönnakad ezen s kérdi : 
Tehát jobban szereti-e Krisztus a megtért bíinöst, mint a 
szeplőtelent? De ezen nem akadnak fönn azok a szeplőtelenek, 
kik Jézust nagylelkúen szeretik, s szeretetükben összehason
lításokra s alkudozásokra rá nem érnek. Mi szeretünk, és 
senkire sem irígykedünk. Nem hányjuk föl, hogy mindig 
tiszták voltunk, hanem örülünk neki ; ez nekünk nem teher, 
hanem kegyelem, s ebből előjogokat nem kovácsolunk. ú ör
vendjünk, ha el nem buktunk. Mily kegyelem ez, mellyel 
Magdolna nem birt l Azután pedig szeressünk, szeressünk 
jobban, lelkesebben, hiszen el nem buktunk, hiszen többel 
tartozunk. - Ha pedig oly szerencsétlenek voltunk, mint 

• Magdolna, 6 legyünk azután oly buzgók, mint ő, s Jézus meg 
nem vet. Ime megmutatta. Egy szót szólt, egyetlent, s Mária 
térdrerogyott. Sugárzó szót mondott, melyben lelke vibrált. 
ú Mester, Mester, hogy tudsz te szólni J ú szólj, beszélj s 
lelkünk meghódol neked J 

c) Mária át akarta karolni lábait, de aMester mondotta: 
Ne illess J A lelkek a túlvilágon mind fölségek, arisztokratikus 
szellemek. Itt a földön az ember mint a gyerek ; nagyon 
érzéki, mindent szájához. emel és majszol. Bizonyos szent 
tartózkodást parancsol az Ur, mely a nagysflgot önmagunkban 
tisztelettel környékezi s piedesztálján megtartja. Kell ez 
nekünk ; kell belénk szent, alázatos tisztelet Jézus iránt. Ezt 
érvényesítenünk kell mindenütt, imáinkban s kivált szent 
áldozásainkban. 

A fllkáma•& Krlsztus Ofh a hl&etleDHgen. 
368. uDe menjelek, mondjálok meg lanflványainak és 

PélPrnek .•. Azok pedig elfulának a slrból, merl elfogta őket a 
rettegés és a félelem» (Márk 16, 7). 

A fölfordított sírkövön mint piedesztálon mutatkozik 
be az a titokzatos, halált és bűnt legyőzö hatalom, s minket 
is valami. szent borzalom száll meg. Krisztus győzelme meg
rendítő J Győzött a hitetlenségen. 

a) Diadala az a fényes világossflg, mely a kételyt elosz
latja_, az a rendületlen megnyugvás, mely a föltorlódott hul
lámokat elsimítja, az a biztonság, mellyel összes aggodal
mainkra azt feleljük : ű az Isten Fia. Már nagypénteken este 
ragyog föl ez a sugár, de az csak esthajnal volt ; ott mondta 
a százados: Valóban az Isten fia volt. De ami ott alkony, az 
itt ragyogó napkelet. Nem a keresztfán, hanem a dicsőséges 
föltámadásban kaptuk meg az lsten kinyilatkoztatását, hogy 
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Krisztus az Isten Fia. A hitetlenség, a keresztrefeszítés 
szentségtörése, a tagadás diadalmi mámora szükségessé tette 
ezt a legfőbb kinyilatkoztatást : föltámadott, tehát lsten. 

b) Krisztus is titokzatos valójának e fejlődésére mutat 
rá. Suttog körülötte a kétség ; a halandó lét s a halál kettős 
homályt borít rá ; igaz, hogy a hit mécsét tartja mellette az 
apostol, aki mondja : Te vagy Krisztus, az élő lsten Fia. De 
a mécses kialudt nagypénteken. A Messiás meghalt, vége 
van l A bizalom pálmaága elhervadt az apostolok kezében is. 
Meg kell tehát újra gyujtani a mécsest, de nem földi tűzze), 
hanem örök fénnyel, «lux perpetua»-val. Krisztus sírjában 
Isten gyujtja meg azt s megmutatja nekünk : 11Lumen Christi!)) 
•Deo gratias l» 

c) Mindennek fgy kellett történnie; így, páratlanul. 
A halál kapujában kellett Krisztusnak győzelmi zászlaját 
leszúrnia ; az élet urának a halál keretében kellett bemutat
koznia ; ez a fekete keret ezt a glóriás képet ezerszer vakí
tóbbnak mutatja be a világnak, mint a betlehemi éjfél a szent 
karácsonyt. Csak dühöngjetek, van nekem trónom, van zsá
molyom ; gyöngykoszorúmat abból a mélységből hozom, 
melyben ti mindnyájan hajótörést szenvedtel<, mind, mind, 
fáraók, cézárok, satrapák, bölcsek, próféták, költők, szép
ségek; s babérom lengő száJát az örök élet virányairól tépem. 
Meglátjátok, mily «victoriáh éneklek ; megsüketültök, meg
vakultok, ha nem szerettek ; de ha szerettek, elragadtatásban 
tágranyílt szemmel néztek s lelkendeztek : Jézus, Jézus, 
ulaid a dicsöség magányos útjai, csak te járhatsz, rajtuk; 
be jó, hogy a dicsőség s erő ez útjain hozzánk jössz s értünk 
jössz. 

Az emmaus! úton. 
369. a) ats ime kellen közülök az napon menének egy 

Emmaus neva helységbe, mely halvan Jutarnnyi távolságra vala 
Jeruzsálem/ól. ts ók beszelgetenek egymással mindazokról, amik 
törlénlek vala. És lön, mikor szól váltollak és kérdezgettek egymás 
közötl, önmaga Jézus odaérkezvén, velök méne. Az ő szemeik 
pedig lartózlalva valának, hogy meg ne ismerjék öl» (Luk. 24, 13). 
Mint a pásztortűz foltja a májusi réten, olyan a hitetlen lélek 
a világban ; csúnya, szomorú, fáradt, reménytelen. Ime az 
emmausi úton is baktat két ilyen fáradt ember, s a világ 
útjain sok jár ilyen. Hittünk, reméltünk ; most nem hiszünk, 
nem remélünk. Kínjainkkal a szórakozás, a világ felé for
dulunk ; szeretnök elfelejteni magunkat. Ez nem az Isten 
útja. Minket is elfog néha a csüggedés s az unalom, sa világ-
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hoz fordulunk enyhülésért. Kereshetünk vigaszt a természet
ben, szórakozásban, jó barátainkná), de azután térjünk ismét 
vissza Jeruzsálembe, a szent városba; Jézus lesz a mi igazi 
vigasztalónk. Mily vigaszt találtak volna a tanítványok 
Emmausban, ha Jézus nem jön feléjük? Tehát szórakozni 
lsten akarata szerint, vagyis t ogy lelki ruganyosságunkat 
megóvhassuk; gazdálkodjlJnk erőinkkel s okosan fejlesszük 
azokat. 

b) Az Úr Jézus csatlakozik hozzájuk s nem ismerték 
meg őt s kérdezi őket: ~<Micsoda beszédek ezek, melyeket egy
mással váltotok útközben, és sztttnorúak vagytok?» Jézus lelke 
a húsvéti reggel örömében úszik, ragyog is, boldog is, de azért 
nagy részvéttel nézi ezeket a lehangolt lelkeket, és örül, hogy 
elpanaszolják előtte szomorúságukat. Még biztatja is őket : 
Micsoda beszédek ezek, amelyeket váltotok? 

A tanítványok engednek a biztatásnak és előadják szívük 
fájdalmát. Mily jól eshettek szavaik Jézusnak, főleg melyek 
őreá vonatkoztak : « ••• ki próféta-férfiú volt, hatalmas a 
cselekedetekben és beszédben Isten és az egész nép előtb. 
Nagyszerű dicséret volt ez, ennél szebb tanúságot nem tehet
tek volna róla. Jézus tölem is azt akarja, hogy meditációim
ban, naponkinti lelkiismeretvizsgálataimban adjam elő rész
letesen bajaimat. Ez nagyon bizalmassá teszi Istenhez való 
viszonyomat s fölvilágosít és nevel. 

c) «Mi pedig reménylők, hogy ó megváltja Izraelt». Mert 
ugyancsak rászorultunk. Vártunk Megváltót, mert sok a 
bajunk, a kínunk. A szívnek ez a régi várandósága, mely 
kínból, bajból menekülést remél, a mi örökségünk is volt. 

Igen, az övék volt s a mienk is. Nekünk is megváltás 
kell. E bamba, bűnös lét, mely először bepiszkolódik, azután 
elrothad, érthetetlen s elviselhetetlen. Ez óriási ellentmondás 
a törvény s a bún, az eszmény s az alávalóság, a halál s az 
örök élet vágya közt, kiegyenlítést sürget, s ez csak isteni, 
kegyelmes tett lehet. Ezt reméljük l Azonkívül remélünk 
kiutat és segítséget hozzá ; remélünk erényt és érdemet az 
örök élet koszorújára. Mindezt Jézus adja nekünk. Maradunk 
ez úton ; lelkesít az örök élet reménye l Ez boldogít már itt 
is s kedvet s kitartást ad küzdelmeinkben l 

•MaradJ velliok, merl esleiHik l• 

3'70. a) cÓ balgatagok és késedelmes sztvaek» (Luk. 24, 25). 
Jézus fölségesen kezeli az eltévelyedteket; erejének ön
tudatában képes kiemelni őket deprimált hangulatukból. 
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Föléleszti bennük az lsten nagy gondolatait ; kitárja a hit
nek fölséges perspektíváit ; inti, de feddi is öket. c.Ó balgatag 
és késedelmes lelkek». S a két tanítvány érzi az idegen vándor 
lelkének fölségét, érzi azt a friss, üde légáramot, melyet lelke 
lehel ; jól hat rájuk, jót tesz nekik. Csak lélek nyúljon a lélek
hez ; a lélek, az élet, az erő fölényévellehet csak gyógyítani ; 
veszekedéssel, zsémbeskedéssei nem. Aki lent van, ahhoz le 
kell ereszkednünk. Tegyünk, mint a nap tesz, mely a magas
ságból le nem száll, de leküldi sugarait. A mi magasságunk 
a lélek jósága, nemessége ; ne jöjjünk le veszekedni s bepisz
kolódni. Tisztítsunk másokat saját lelkünk elókelőségével. 

b) 11Nem ezeket kelletl-e szenvedni a Krisztusnak és úgy 
menni be az ő dicsőségébe? Es elkezdvén Mózesen és mind a 
prófétákon, fejlegelé mind, amik az Irásban felőle szóltanak». 
Isten Messiását máskép gondolta el, mint ti ; szóval : Isten 
gondolatai nem a ti gondolataitok. Az ő alakján oly vonások 
is vannak, melyeket ti szívesen feledtek, az önmegtagadás 
és a szenvedés ; de hát nem nektek van igazatok, hanem neki. 
Hányszor leledzünk mi is e hibában l Azt gondoljuk, hogy az 
evangélium csak vigaszt helyez kilátásba s áldozatot nem 
kér. Ha Jézus a szenvedés útján ment be dicsőségébe, nem 
kell-e nekem is ez úton, az ó útján járnom? Tépjük már egy
szer szét az öntudatlanság káprázatát ; áUj lábaidra -
mondja a próféta - s beszélj s tégy, mint férfias lélekhez 
illik l 

c) <<És elérkezének a helységhez, ahová mennek vala, és ő 
tovább látszék tartani. De kényszertték 61 mondván: Maradj 
velünk, merl esteledik és már hanyatlik a nap. És betére velök». 
Jézus úgy tett, mintha tovább akart volna menni, pedig szfve 
vonzotta, hogy őket a legnagyobb kegyelemben részesítse ; 
kívánta mindazonáltal, hogy ez a nagy kegyelem alázatos 
kérelemnek legyen a jutalma ; akarta, hogy kérjék : Maradj 
velünk l 

Üdvözítőnk vágya, hogy velünk lehessen s lelkünkben 
lakozhassék. El akar minket halmozni kegyelmének áldásai
val, de kívánja, hogy kérjük a kegyelmet, s forró imáinkkal 
tarlóztassuk őt magunknál. Sokszor azért vagyunk levertek, 
mert nem iparkodunk eléggé buzgón imáinkkal Jézust 
magunknál tartóztatni. Ne viseltessünk csak passzive ; 
tegyünk l Vizsgáljuk meg magunkat, vajjon van-e forró 
óhajunk az Üdvözítő kegyelme után? Ha azt találnók, hogy 
nincs, kérjük buzgón; kérjük, hogy maradjon mindig velünk, 
kivált amidön a kísértések felhői tornyosulnak fejünk fölött, 
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mikor a kétely és a szenvedés éjtszakája borul reánk, de leg
főképen halálunk óráján. •Maradj velünk, mert esteledik és 
már hanyatlik a nap.» 

lfzus metfelenlk a bezárkózoU tanitváoyolmaiL 

371. «Midőn tehát este lőn azon nap, és az ajtók betéve 
voltak ott, hol a tanitványok egybegyallek vala a zsidóktól való 
félelmük miatt, eljöve Jézus» (Ján. 20, 19). 

a) Mikor este lőn, s az izgalom egész nap hányta-vetette 
a kishitű tanítványokat ; mikor féltek is, reméltek is ; mikor 
suttogtak csak, de a szívük hangos volt; akkor eljött az Úr 
és megállt körükben. Későn jött. A Szent Szűzhöz, Magdol
nához korán jött ; azoknak reggel volt húsvétjuk, a tanít
ványokhoz későn jött. Talán nem érdemelték meg, talán nem 
voltak alkalmas hangulatban, talán próbára tette őket az 
Úr, talán várta, hogy együtt legyenek; van sok oka az Úr 
késedelmeskedésének, és senki sem vetheti szemére : miért 
nem előbb? Ú, hisz jön hozzánk, jár köztünk az Úr, s akár 
siet, akár késik, irgalmas szándékait mindig szeretetben, 
tiszteletben kell kiváltanom. Ha késik, kitartok ; ha vigasz
talan vagyok, nem baj ; tudom, hogy ilyenkor kell kimutat
nom hűségemet. S megteszem, meg szívesen, hogy annál 
édesebben vigasztalódjam. 

b) Ajtóbetéve, szeretetben egyesülve ... ez Jézus vonzó 
köre ; oda szeret jönni, hol önmagukbatért és mégis egy
mást szerető lelkek várnak reá. Az önmagábatérésben ma
gunkra találunk, s a szeretetben szociális lell{eknek bizo
nyulunk. Mindkettő kell a szép fejlődéshez. Aki magában 
nem egész, az másnak jó, másnak kincs nem lehet, és aki 
elfordul a testvéri közösségtől, hogy önmagát keresse, az 
rideg lesz és kifárad. Tehát összeszedettnek, fegyelmezettnek, 
de amellett szíves testvéri embernek kell lennem. 

c) «Mondá nekik: Békesség nektekh1 Jézus köszöntése. 
Ne féljetek, hisz szerettek. Ne féljetek később sem, bármi 
történjék l Ne kérdezősködjetek sokat: mi lesz? hogy lesz?, 
hanem szerezzétek meg magatoknak a békét, s akkor jó lesz 
minden. Békét lelketeknek a szívtisztaságban ; békét vére
teknek a fegyelemben ; békét kedélyeteknek nagylelkű világ
nézetben l Békét kívánok nektek, hogy higgyetek és remél
jetek erősen, s ne hagyjátok magatokat szétszedni kesernyés, 
zsémbes, sötét, hideg gondolatok és érzések által. Legyen 
kedélyetekben igazi húsvétetek ; élvezzétek át, hogy tietek 
a föltámadás, az erő, tietek kegyelmem és szeretetem. S hogy 
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erősen hihessetek, ((lássátok kezeimet s lábaimat, tapintsátok 
meg és lássátok, mert a léleknek húsa és csontjai nincsenek, 
arnint látjátok, hogy nekem vagyon». c.örvendének a tanít
ványok, látván az Urat.» Erős hitet nevelek magamban, mely 
örvendezni tud, rniután a kételyt s a kislelkűséget kizárta. 

•Killdelek titeket.• 

372. a) ccMondd azért nekik ismét: Békesség nektek/ Amint 
engem küldöll az Atya, én is küldelek lilekeln (Ján. 20, 21). 
Mily kedves fokozás van e kifejezésben : ismét rnondá : 
((Békesség nektekn j ezzel nyomatékozza, hogy erre van szük
ségünk j bele kell nőnünk, belegyökereznünk a békébe. Az 
evangélium azzal kezdődik : ((Békesség a földön>> s azzal vég
ződik : ((Békesség nektek». Ott a vágy és óhaj, itt a tény l 
Ugyancsak békességre tehettek szert szenvedéseim s föltá
madásom után. Bűnt bocsátani, lelkeket rnegnyugtatni küld
lek. Kompromittálnátok küldetésernet, ha a békét maga
tok nem élveznétek. Azért oly hatástalan gyakran a szó, 
mert az élet magyarázó ténye hiányzik bennetek l 

b) Engem az Atya küldött, én meg titeket küldlek t 
Ö kedves küldöttje az Atyának j galamb is, sas is j rnezitlábos 
apostol s ugyancsak eszménykép j dicsőségére vált küldőjének 
s áldásává küldetésének. S hozzánk küldte őt az Atya j hoz
zánk, a sötétséghez a világosságot, a léthez a szépséget, a 
halálhoz az életet j elküldte világoskodni, fejleszteni, éltetni. 
S most ö is küld rninket, hogy mi is legyünk napsugár a nap
ból, üdítő vizér a mélység forrásából és virágos ág Jézus tör
zséből. Ű küld, vagyis ő adja belénk ezt a fényt, ezt az üdítő, 
virágos életet. -Jézus saját lelkével s erejével avatja föl 
méltósággá s hatalornrná apostolait, kik Krisitus helyett 
járnak, kikben Krisztus beszél, kiknek lábai azért oly szépek, 
kik nekünk azért oly kedvesek. Ezt tiszteljük s szeretjük az 
apostoli egyházban j e küldetés miatt drága és szent és kedves 
nekünk az anyaszentegyház. Itt van az Úr, itt van lelke s 
küldetése j akárcsak ö járna köztünk l 

c) •Ezeket mondván, rájok lehete és mondá nekik: Vegyétek 
a Szenllelket. Akiknek megbocsátjátok büneikel, megbocsáttalnak 
nekik; és akiknek megtarljálok, meg vannak tartvCll (Ján. 20, 
22). Lelkemet, az Atyától s tölem származó Szentlelket lehe
lern belétek s az anyaszentegyházba. Ez a Lélek szül újjá, 
ez bocsát húnt j ez imádkozik bennetek s fölken prófétákat 
és vértanúkat. Ti csak médiurnai vagytok e Léleknek : n bűn
bocsátó, tisztító, éltető erő nem belőletek, hanem belőle való. 
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Ez öntudattal menjetek a világba s ha valaki kételkedik, 
mondjátok neki, hogy én mondtam, hogy nem ti, hanem ő, 
nem az ember, hanem a Szentlélek általatok bocsátja meg a 
bűnt J Mily édes, nagy kegyelem J Mily közvetlen, isteni 
ajándélt a penitenciatartás szentsége. Úgy járulunk ide, mint 
Krisztushoz, úgy hajtom meg fejemet, mint a Szentlélek 
sugárzatába. - S a papnak is szívesen kell búnbánatomat 
fogadnia ; hiszen a Szentlélek ihletében áll és foglalkozik 
velem J Ez érzésekkel járulok a szentgyónáshoz. 

A bCloboaónut szen~t•• 

373. «Rájok lehele és mondá nekik: Vegyétek a Szentlelkel. 
Akiknek megbocsátjálok bűneiket, megbocsáttatnak nekik s kik
nek meglartjálok, meg vannak tartva» (Ján. 20, 22). 

a) Bűnt bocsátani : csak Isten teheti, és ezt szivünk 
ösztönszerűen érzi s igényli. A bún jóvá nem lesz, csak bocsá
nat által ; aki más úton kíván búneiből kimenekülni, az téved 
s az istenit önmagában föl nem ismeri. Javulhatok, sírhatok, 
vezekelhetek ; de mi lesz a búnnel, melynek tudata lelkem
ben ég? Itt én elégtelen vagyok, hanem az úr dönt. - Meny
nyire bizonyítja a bún tudata a törvény uralmát fölöttem ; 
mennyire kiáltja : van Uram, és én megsértettem őt J Aka
ratom akarata ellen lázadt ; ez a rossz, ez a kín J A bűnös 
lélek szinte jobban érzi az Urat, mint a csendes szfv. - A bún 
tudatát és kínját a bűnbocsátó Isten kegyelme veszi le rólam : 
Megbocsáttatnak bűneid J O mily ének ez nekem, mily kegyel
mes szeretete s mily engesztelő ölelése lstenemnek : ű meg
bocsát ... ű nekem J Nem taszít el ; leereszkedik s fölemeli 
Ezt nem teheti velem tudomány, múvészet, hatalom, élvezet. 
Sajátos, isteni érzete a léleknek : mikor azt suttoghatja, hogy 
megbocsát, akkor a szfve is tele van, a szeme is. 

b) Semmi sem bizonyítja jobban, hogy az Isten köztünk 
járt, mint a búnbocsánat intézménye ; bűnt bocsátani jött, 
mert ezt kérte, várta, ez után törte magát az emberiség, és 
a bűnbocsánatnak istenemberi módját rendelte a szent
gyónásban, hol mindenki külön-külön lábaihoz borul és lesi 
az isteni vigaszt : Én téged föloldozlak. Krisztus küldte a 
lelkiatyát a bocsánat isteni hatalmával, a vigasz olajával, 
az engesztelődés kegyelmével. Elsüllyed körülöttem a világ, 
az egyház, az ember, és én csakis Krisztussal állok szemben 
gyónásomban. Neki súgom búneimet ; az ő szavát hallom ; 
a szentségben vele lépek összeköttetésbe ; az ő vére hullását 
érzem lelkemeu, és megtisztulok. Jézus elértette, hogy mi kell 
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nekem ; nem elég nekem megbánnom búneimet ; nekem több 
kell : szent, titokzatos érintkezés és összeköttetés kell vele ; 
ez a penitencia szentsége l Hála neked ezért Jézus l Forró, 
igaz köszönetet mondok minden szentgyónásom után. 

c) Vegyétek a Szentlelket ... erre a lelki, isteni hiva
tásra, ti papok l Krisztus nyomaiban, az evangélium áldásá
val jöttök felénk, mikor bűneinket bocsátjátok. ccMily ékesek 
a békét hirdetők lábai))• mily olajos s atyai a kezük, mily 
résztvevő a szívük l E nagy, fölséges hivatáshoz krisztusi 
emberek kellenek ; e megrendítő bizalomhoz, mellyel lelke
tekbe öntik a hívek kinjukat s szégyenüket, angyali szellemt1 
apostolok kellenek. ~rezzétek át. S mennyire tisztelünk s 
szeretünk mi titeket, örök vágyaink és aggodalmaink bizal
masait l Hogyan értjük Sziénai sz. Katalint, ki a papok 
lábanyomát csókolta ; bizonyára az örök életet látta ott 
sarjadni l 

A hltetleuked6 Tamú. 

374. a.És nyolc nap mulva ismét benn valának az ő lanlt
ványai, és Tamás is velök. Eljöve Jézus és mondá: Békesség 
nektek/ Azután mondá Tamásnak: Ereszd ide ujjadal és lásd 
kezeimet; és hozd ide kezedel és bocsásd az oldalamba, és ne légy 
hitetlen, hanem hivő)) (Ján. 20, 26). 

Az isteni Megváltó öt ragyogó sebével úgy áll itt, mint 
a nap az éjjel szemben. Ezen a fehérvasárnapon ez a Tamás 
egy fekete lélek. Fekete, mert hitetlen ; fekete, mert csúnyán 
szenvedélyes ; fekete, mert szomorú és szenvedő. Szent Tamás 
a világias, Istentől elfordult lelkületnek a valóságos típusa : 
kevély és hitetlen, mert rendetlenül szenvedélyes ; és mert 
hitetlen és szenvedélyes, azért szomorú és szenvedő. 

Senki sem akarna cserélni Tamással a többi tíz közül. 
Szinte látjuk dúlni a vihart szívében. Látjuk, mily fekete 
felhökkel van lekárpitozva Tamás kedélye ; megsajnáljuk 
az erőszakos és öntudatos embert, de nem kérünk belőle. 

Az isteni Megváltó e lelkülettel szemben ragyogtatja öt szent 
sebét s biztosítja : Ne légy hitetlen, hanem hivő. Hogy ilyen 
légy, érintsd meg sebeimet és biztosítlak téged, elváltozo) 
lelkedben, más szellem száll meg téged. 

Az Úr Jézus azért tartotta meg dicsőséges testében is az 
öt szent sebet, hogy a lelkekben ezt a páratlan kihatást a 
világ végéig gyakorolja. 

a) Szent Tamás első baja az ő hitetlensége. Hogy a 
hitetlenkedő ember kigyógyuljon, tekintsen figyelemmel arra 
a nagy tényre, mely az úr Jézus. Mert az Isten tényekkel 

Proba\szka : Elmélkedések. ll. 9 
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beszél, eseményekben fejezi ki önmagát. A legragyogóbb, 
napnél ragyogóbb esemény s tény a feltámadott Krisztus. 
Krisztus sirjától 'kezdve megváltozik az apostolok érzése, 
gondolkozása. Nem az eszme tette azt, hanem a velük beszélő 
Messiás. Az evangéliumnak a pszichológiája oly hatalmas, 
mélységes tény, mely megtérit mindenkit, aki gondolkozik. 
De Szent Tamás nemcsak látott, hanem meg is nyugodott. 
Megnyugodott épen a sebek érintése, vagyis Krisztus szere
tetének átértése által. Egy racionalista meg kételkedő lelket 
hogyan akartok megnyugtatni'l Éreztessétek meg vele, hogy 
az lsten szereti őt. At kell neki érezni azt, amit a kegyelem 
meleg áraménak mondhatunk, Krisztus szeretetét, mely öt 
szent sebéból sugérzik. Azért mondta jól Fülöp az eunuch
nak : «Ha egész szívedból hiszesz, akkor megkeresztelked hetel»; 
s hinni akkor fogsz erősen, ha Krisztus szeretetében megnyug
szol. Aki igy szeretett, az meg nem csal engem. Teljünk el az 
isteni Megvéltó ideális szeretetével, és akkor a világnak 
hidegsége kihív majd, nem arra, hogy kételkedjünk Krisztus
ban, hanem hogy izzó, nagy szeretettel iparkodjunk győzedel
meskedni a vilégon. 

b) Szent Tam{ls szenvedélyes lélek. Az ő szenvedélyes
sége lelkének keménységében nyilatkozik meg. Gyarlóságunk
nak a lélek és szív keménysége, a test és vér szenvedélyessége 
képezi egyik főforrását ; ez a szfv a rossz értelemben vett 
1!Vilég». Minden szívben van belöle elég, s majd mint kevély
ség, majd mint testiség nyilatkozik meg. A római asszonyok 
nyers húst tettek éjjel arcukra, mert ez megóvta a bór üde
ségét és az arcszínt ; Krisztus megtartotta feltépett testének 
sebeit, a szép lelkek miatt. Az Úr Jézus sebhelyeit kell érin
tenünk. Gyermekeinek forró homlok.kal, lbas, dobogó sziv
vel kell odatapadniok Krisztus sebeihez, hogy enyhet talál
janak. Az a túz kioltja a mi tüzünket. Érintsük bizalommal 
Krisztus sebeit, e benyomástól kialszik bennünk minden 
csúnya érzés. 

c) Vannak szomorú és szenvedó lelkek és senki közülünk 
s az egész világ folyása sem lesz képes arra, hogy mindenkit 
vigadozóvá, örvendezövé tegyen. Egyáltalában ne gondol
junk arra, hogy a koltúra haladásával a szenvedések keves
bednek. Szomorú és szenvedó lelkek mindig lesznek. Az isteni 
Megváltó megtartotta sebeit a szomorú és szenvedó lelkek 
számára, hogy megvigasztalja őket, s hogy megnyugodjanak 
és felemelkedjenek a krisztusi szenvedés méltóságára. Meg
tartotta szent sebeit, hogy buzdítson és bátorítson, hogy 
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szenvedéseinket mint Isten jótéteményeit megbecsüljük s 
Krisztusért elviseljük. dme, kezeimbe jegyeztelek téged•, 
térj be megsebzett szívembe, az oly menedék, melyből nincs 
kiút. Mert amint szépen írja valaki : A kezek át vannak ütve, 
a lábak flt vannak lyukasztva, aki azokba betér, az azokon 
átjut; de a szív úgy van átdöfve, hogy aki oda betér, az ott 
marad. 

A megjlm61ilt Krlsztus öt szeDt sebe. 

375. «Ereszd ide ujjadal és lásd kezeimet, és hozd ide keze
det s bocsásd oldalambm (Ján. 20, 27). 

a) Krisztus megtartotta sebeit dicsőséges testében, 
glóriába foglalta az öt mirrha-szemet, mintha azt mondaná : 
Nézzétek, én is olyan voltam, mint ti ; e gyöngeségből való 
a dicsőség, mint hűvös völgyből a felhő, mint virág a földből, 
mint diadal a harcból. - A kezek sebei jelzik a nehéz munkát, 
melyet Krisztus végzett, az «improbus labor1>-t . . . Nehéz, 
hálátlan munkában állunk sokszor ; tartsunk ki l A lábak 
sebei jelentik a göröngyös, nehéz utakat ... A szív sebe utal 
a világ gy(Uöletének, rágalmának, szeretetlenségének nyilaira l 
Távol legyen tőlem is a puhaság, a csüggedés, a kényesség ; 
•tőlem pedig távol legyen másban dicsekednem, mint a mi 
Urunk Jézus Krisztus keresztjében, ki által nekem a világ 
megfeszíttetett, és én a világnak» (Gal. 6, 14). 

b) Hogy fogják e sebek fölszftani buzgalmunkat, ha 
megfontoljuk, hogy nemcsak felénk ragyognak, hanem lsten
nel szemben is biztositanak aziránt, hogy irgalommal s könyö
rülettel néz ránk s el nem felejt. Hirdette az Úr sokszor, hogy 
el nem felejt, de rni biztosít erről inkább, mint az, hogy t•kezeibe 
írt föl minket». Ide van fölírva, hogy ki vagy te nekem ; ide 
van beírva, hogy rnennyibe kerültem neked. Ime rnegtörtént, 
amit az Énekek-éneke mond : t•Tégy engem mint pecsétet 
szívedre, mint pecsétet karodra, mert er6s rnint halál a szere
tet» (8, 6). Az irgalom e biztosítása szftja föl szeretetemet ; 
Jézus sebei nekem túzlángok. Gondol rám az Úr, s gondolata 
áldás l Mint a világító tornyok a hajósnak, olyanok nekem e 
szent sebek. Ide menekülök viharok elöl, lelkem harcaiban. 
Itt tanulok szeretni; itt tanulok áldozatot hozni s áldozni l 

c) Rettenetesek e szent sebek a megátalkodottaknak. 
Mit fognak mondani, ha ez az ötszörös fénysugár hatol sötét 
lelkükbe, s mint irtózatos vád s kárhoztatás szúrja át őket. 
Ime, mit tett, rnit adott, mit nyitott nekünk az úr l Volt-e 
olmnk bizalmatlankodni, elsötétülni, elfordulni? Az utolsó 
ítéleten Krisztus öt szent sebe a gonoszak kárhoztató ítélete. 

9* 
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Ha pedig sebeket tudok elviselni Krisztusért, az öt szent seb 
igazat ad majd nekem. Addig is bemutatom Istennek meg
l<érlelésül gyávas~gomért, bűneimért Jézus öt szent sebét, s 
küzdök tovább rettenthetlenül ; nem panaszkodom, hanem 
dicsőítem s követem vezéremet. 

DellDl pad J 

376. ((Mondá neki Tamás: En Uram s én lsienemh) (Ján• 
20, 28). 

a) Tamás átélte e pillanatban azt, amit a latin úgy 
mond, hogy «Deum patill, Istent átélni. Nagy az Isten ; vilá
gomnak kis méreteiből nézem a végtelent. Korlátoltságom 
bizonyítja őt. Világról beszélek ugyan, de nem bírok vele. 
Kis mozaikdarabka az én világom. Mily keveset foglalok le a 
valóságból képzeteimme!, fogalmaim tartalmával . . . Ez a 
nagyság rám borul ; értelmem, érzésem, kedélyem, akaratom 
reagál, és ami e reakcióban lesz gondolattá, lelkületté, imá
dássá, lendületté, odaadássá, azt vallásnak hivjuk. Ezt ű, 
a végtelen tapogatja ki bennem ; ez az ő érintése, közlekedése, 
behatása ... És ha a lét mélységeibe ereszkedem, nem tar
tom ki nélküle ; ime átfog, lefoglal, vonz . . . Deum pati l 
S mikor magamba veszem gondolatait, akkor tisztulok, akkor 
bűnt hánok s hódolok. 

b) Annyira nagy, hogy egyedül önmagában való ; 
a világ szétfoszlik vele szemben. Mint ahogy (ca nap a jó 
Isten árnyéka))' úgy az egész mindenség ily árny, ily nyom; 
valami a végtelennel szemben, ami szinte nem esik latba. 
((Tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus ... » 
Rám erőszakolja magát, még pedig joggal, minél mélycbb 
s lelkibb vagyok, annál inkább. Uralkodik értelmemen, szíve
men, akaratomon, és én azt mondom : Uram, Istenem, te 
vagy az egyedüli, igazi valóság, jóság, szépség, szentség. Igy 
lesznek a próféták, kik belenézn ek, s csakis bele; apostolok, kik 
róla beszélnek, és csakis róla; szentek, kik neki élnek, és csakis 
neki ; nagy lelkek, kiket ö szerencsésen lefoglalt magának. 

c) S ha Uram és Istenem vagy, akkor legyen meg a te 
akaratod. Mi a te akaratod? ez a főkérdés, föérdek, főköteles
ség. Mi az Isten akarata állásomban, hivatásomban, életem 
jelen körülményei közt? Mi az lsten akarata kísértéseimben, 
csábítások, nehézségek közt? Csak ez nyom a latban l Aki 
magát odaadja az Istennek, azt az lsten visszaadja önmagá
nak, életének, tevékenységének. Annak lelke erőforrás !esz. 
Add oda magadat és visszakapod magad csordultig örömmel, 
c·rővell Azért vaj;~y szegény, mert keveset adsz az Úrnak! 
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A hJt mlnt odandás, elmél)'edés és átalakulls. 

377. <<Mondá neki Jézus: Mivelhogy ldltál engem, Tamás, 
hittél; boldogok, akik nem látlak és hilleJo, (Ján. 20, 29). 

a) Hit kell nekünk először is, mint odaadás Isten iránt, 
mert a végtelennek problémái közt semmi sem igazíthat el, 
csak a hit ; az viszi a fáklyát. Tudományunk, kultúránlt, 
~zthétikánk csakpitymallatbas derengésbe állít. Nem vetjük 
meg ezeket, de nem érjük be velük. Eszthétikai müveltsé
günk ki nem elégít, ha még oly pedagógusunk van is, mint 
Goethe ; a világias szépség, a földi élvezet, a nyelv plasztikája 
nem csitítja el a lélek érzékét a mélység, a fölség, az Isten 
iránt ; a szfvbe Isten-félelem s Isten-szeretet kell. Lerázom 
magamról a szemfödők porát, az vakít és mérgez, még ha 
Goethe koporsójából való is. Lelkem az öntudat pitymallatá
ban sipogó madár, mely a világi létből a <<másik világ» életére 
ébred. Mélységes vágy van elöntve rajtunk, «die Sehosucht 
nach dem Licht als Symbo) alles Grossen und Ewigen». Bol
.rlogok, akik nem láttak és hittek. 

b) Hit kell nekünk mint elmélyedés ; öntudatra ébredé
sünkben egyre mélyebb perspektívák nyílnak; ablak előtt 

állunk, melyből a létbe és annak ősokába látunk. Összefog
lalunk gondolatainkban létet, célt, vágyat ; érezzük a szel
lemi lét fölényét anyag és elmúlás fölött, s a halhatatlanság 
meggyőződésében lelkünk anyanyelvére ismerünk. Az elmúlás, 
a buta vég, a megsemmisülés barbár nyelveit nem értjük ; 
azok állati hangok. S ez elmélyedésben érzékünk támad az 
isteni kinyilatkoztatás fölsége s Jézus isteni és világtörténeti 
alakja iránt. Lelki szemeimmellátom az Urat s hiszek benne. 

c) Hit kell mint átalakulás és újjászületés. Nem csak 
fölébredünk, de fényeskedünk ; lelkünk megnyugvásában és 
örömében érzékünk van a krisztusi tökély és szépség iránt. 
A modern kultúra gyümölcseit, a fajgyűlöletet, a gazdasági 
érdekek kizárólagos méltatását, a műveltségnek félmúvelt
séggé való eldurvulását, a tekintély megvetését, az önzés, 
az irígység, durvaság, szemtelenség túltengését sajnáljuk ; 
de tudjuk, hogy minél jobban erőre kapnak ezek, annál 
mélységesebb vágy szállja meg a világot a lelki átalakulás 
után. - Ujjászilletni nem testből, vérből és önzésből, hanem 
Szentlélekből, az isteni élet lelkéből. Ez érzéssel térdelek Ic 
az úr előtt s mondom: Uram hiszek, változlass át hason
latosságodra l 
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lsteo országbak apoa&olal. 

378. (cNegyvennap alall megjelenvén nekik s sz6lván az 
lsten országáról" '(Ap. Cs. l, 3). 

Az lsten országáról beszélt velük, melynek bennük, 
általuk, körülöttük itt a földön kellett keletkeznie ; igen 
itt, s ehhez erőt adott eleget, és csak rajtuk fordul meg, 
hogy ez ország erősen, fölségesen lépjen bele a világba. 
Ez lstenországnak tehltt iSk a birlalói és ugyancsak az esz
közlői. 

a) Bírlalói lesznek, ha átérzik az Istent és ha eltelnek 
vele. Egyre mélyebben vezeti be őket az evangélium igaz 
értelmébe ; új kilátásokat nyit nekik. Akarja, hogy a föld 
sava s napvilága legyenek, (csol et sab>, és hogy sokat meg
nyerve a testvérek községét alkossák egy fő alatt, ki az Isten 
házának és országának első szolgája és sáfárja legyen. -
Jussunk öntudatára annak, hogy itt, köztünk van a (cregnum 
Deill. Van hozzá erő, képesség, ha Krisztus nincs is láthatólag 
köztünk. Mily bizalommal kell tehát viseltetnünk, még akkor 
is, ha elváltozik körülöttünk a világ, s oszlopai leszakadnak ; 
a regnum Dei-nek fönn kell állnia l Mily meggyőződéssel kell 
lefoglalnunk magunknak e regnum Dei-t : legyen, legyen s 
meglesz l 

b) Eszközlői lesznek az Isten országának először az 
egyéniségükben megtestesült és egész valójukból kisugárzó 
evangélium s másodszor a kezükre bízott szentségek által. 
A házasságban megszenteltetik eredetünk s vízből születünk 
újjá ; egy kenyeret, a krisztusi közösség szimbolumát esszük, 
s szent olajjal kenetünk meg éltünk harcterén s betegágyun
kon, és lelki sebeinket az egyház bünbocsátó szeretetére bíz
zuk. - Hogy kell tisztelnem e szent jeleket l Igénytelenek ; 
víz, néhány olajcsepp, kenyér; de hatásuk égetó, szúró, 
tisztító. E vizet a Ulek megtermékenyi tette, az olaj annak az 
olajfának bogyóiból való, melyet Krisztus verejtéke áztatott. 
Tárjátok ki lelketeket e titkos behatásoknak; isteni erő áram
lik belétek. Vegyétek úgy e lemosást, e kenetet, mintha Krisz
tus végezné rajtatok ; ő az, ó itt van ; ó szül újjá, ó bocsát 
meg, ó ken föl, ő ken meg gyógyitó olajáva], járuljatok azok
hoz és kérjétek, mint Krisztus nagy kegyelmét. Magatokra 
vessetek, ha Krisztust a szentségekben meg nem közelititek. 

A filltámacl& 16zus a halúz6 aJOIIolokD6L 

379. a) aEgyütl valának Simon, Péter, Tamás és Natánael, 
Zebedeus fiai és mds kettő az ó lanltványai közül. Mondd nekik 
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Simon Péter: Halászni megyek. Mondák neki: Mi is elmegyünk 
veled» (Ján. 21, 1-3). Föltámadás, dicsőség, istenfiúság 
dacára a fizikai és gazdasági áram előre tör ; ezen az erkölcsi 
rend nem változtat egyszerre. Ime, Krisztus apostolai is, ezek 
a tenyeres-talpas emberek a galileai halásznép szokásaiban 
és gazdasági életében gyökereztek, csak nézeteikkel emelked
tek ki belőle. Az új idők kiindulásai belőlük valók ; az új 
világ csfráját ők hordozták magukban. -Ez a mi fejlődésünk 
mintaképe ; a jelenben gyökerezünk s egy jobb jövőn mun
kálkodunk; halászunk, robotolunk, de végtelen, mert örök 
életet adó erők feszülnek meg bennünk. Járjunk ez öntudat
ban ; a gazdasági élet a talaj, melyből örök élet nő ki, ha 
ugyan van hozzá lélek, vagyis hit, remény, szeretet, tevékeny
ség. 

b) «De azon éjjel semmit sem fogána/ol, Éj és nap, siker és 
kudarc váltakozik fölöttünk; öröm és keserv, bánat és vígság 
tükröződik lelkünkön. Igy gondolta Isten a világot. Mi soha
sem gondoltuk volna igy. S mégsem mondhatjuk, hogy ez a 
világ az Isten világa ; csak akkor volna az, ha a jóakarat 
érvényesitené az ember legjobb erőit. Sok erő van ugyanis, 
mely nem, vagy nem jól dolgozik. Pedig Isten ezt akarja. 
Lesz tehát éj, lesz sikertelenség, lesz keserv, lesz bánat, de ne 
legyen önhibánkból. Pozitív erőink mindig a világosságot, az 
érvényesülést, az erőt szolgálják l Emberek, mindent meg
tenni, ez az Isten akarata s azután . . . az éjt is elviselni l 

c) <•Megvirradván pedig, Jézus a parton állt, de nem ismerék 
meg a tanilványok, hogy Jézus az. Mondá azért nekik Jézus: 
Fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelék neki: Nincsen. 
Mondá nekik: Vessétek a hajónak jobbja felé a hál6t és találtok. 
Oda veték tehát, de nem birák azt kihúzni a halak sokasága 
miall». Jézus partja felől, az örök élet felől virrad; tekintete 
napsugár; szeretete jótétemény ; mi ködben, fázósan, , lucs
kosan nézünk feléje és várjuk segítségét. Ű kérdez: Ugy-e 
éhesek vagytok? Vész erőtök s éltetek? Ne féljetek; majd 
juttatok nektek is életet ; de érezzétek át, hogy az örök rév
part igazgatja a tengeren küzdőket. 

d) ~Akkor mondd a tanltuány, kit szerel vala Jézus, 
Péternek: az úr az. Simon Péter a köniöst azonnal magára 
övezéés a tengerbe ereszkedék . .. • Pszichológiáok tele van itatva 
érzéssel és attól függ fölfogásunk, megnyugvásunk, kételyünk, 
hangulatunk, vérmérsékletünk, egészségünk és jellemünk. -
Péter nem ismerte meg az Urat, de hallja, hogy ó az, és rög
tön a vízbe ugrik és úszik ; a hajó lassan megy neki. János 
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pedig, ki megismeri, magába issza s élvezi, ülve marad, mert 
mindig vele van. Ez az égi, az a földi szeretet ; ez a kontem· 
plativ, az az aktív élet. Nekünk nagyon kell ez utóbbi; 
dolgozzunk s iparkodjunk közelebb jutni, jobban hason
Utani Krisztushoz ; földön járni, hullámok közt úszni, de 
mindig feléje törni. -A szeretet ad szemet, az színez, inspi
rál; az ad intuíciót. Nézz Jézus tekintetével; mennyit fogsz 
látni l Akkor is fogsz látni örömöt, reményt, mikor más 
hangulatban, álmos világba néz bele. 

oSzeretsz-e engem Jobban ezekn~l?• 

380. «Midőn tehdt megebédellek, mondá Jézus Simon Péter
nek: Simon, Jónás fia, szerelsz-e engem jobban ezeknél? Mondá 
neki: Ogy van, Uram/ te tudod, hogy szerellek téged" (Ján. 
21, 15). 

a) Jézus háromszor kérdezi ezt, vagyis sürgeti: Péter, 
nagyon, nagyon szeress engem. Nagy szándékaim vannak 
veled, s csak akkor termettél rá, ha szerető lélek van benned. 
Forrj velem egybe, akkor vezethetsz majd másokat hozzám. 
Különben nem lesz érzéked erre. Nagyon szeress : a) ne 
legyen bűnöd; b) legyen pozitív erényed; c) nyugodj meg 
bennem, mint barátodban. Ne lépjen feléd többé a kisértés, 
hogy világ-e vagy Isten? A világ szétfoszlik az Isten-szeretet
től, s maradok én egymagam szívedben. Mily fölséges tan : 
aki embereket akar Jézushoz vezetni, annak háromszorosan 
fölszított szeretete legyen, különben nem lesz alkalmas az. 
Isten nagy művére. Ellenkezőleg, sok a sikertelenség s az 
üres formalitás l 

b) Péter lelkében furcsán hangzik ez a háromszori kér
dés. Kételkedik-e a Mester, vagy csak buzdít? Nem reflektál-e 
a háromszori tagadásra? Mily fájósemlék ennyi mézzel vegye
sen? Uram, szeretlek; bízom, hiszem, hogy szeretlek. Uram, 
te mindent tudsz, s én a jövőbe nem látok, de aggódva s lelke
sülve hozzád simulok, Uram; úgy-e szabad azt mondanom, 
hogy szeretlek téged l ? Vigyázok majd, éber leszek, imádko
zom l Zöldcsütörtök óta sokat tapasztaltam; okultam 
javamra. Kell téged szeretnem, s szeretlek. 

c) «Mondá neki: Legeltesd az én bárányaimat ... az én 
juhaimat". Pásztorrá, kiráUyá teszlek. Királyságod hatalom, 
mely gondoz és áldoz és szolgál, mert szeret. Nem teszlek 
úrrá, hanem pásztorrá. Sok az eltévelyedett ; járj utánuk a 
pusztában l Sok a bukás, a botrány ; járj, dolgozzál «in sollici
tudine•. aggódva, de temperamentumodból ne hiányozzék az 
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öröm, mely a jó pásztor szive mélyén honol. Aki szeret, annali: 
nem lehet sötét, elborult lelke ; még ha sír is, akkor is könnyei 
édes mélységböl fakadnak. - Szeress praclice, ahogy embe
reket szeretni kell ; érintkezzél velük, s melegitsd öket ; 
joggal és rendeletekkel pásztorok be nem érik. Gyönge s elhaló 
lesz szereteted, ha parancsolsz s nem teszesz. Állj bele az 
életbe egész szlveddel, rátalálsz nyomaimra. Erősen vezet, 
ki úgy jár elöl, hogy vonz is, segit is, lelkesit is. 

•Te kövess engem l• 
381. «Bizony, bizony mondom neked, mikor ifjabb voltál, 

felövezted magadat, és jártál, ahol akartál; de midőn megöreg
szel, kiterjeszted kezeidet, és más övez föl téged, és oda visz, ahová 
te nem akarod. Ezt pedig mondá, jelentvén, minő halállal fogja 
Istent megdicsőtteni. Es ezt mondván, igy sz6la neki: Kövess 
engem. Megfordulván Péter, látá utána jönni azt a tanilványt, 
kit szerel vala Jézus, ki a vacsorán az ő mellén feküdt . . . Ezt 
tehát látván Péter, mondá Jézusnak: Uram/ hát ez? Mondá neki 
Jézus: akarom, hogy ő igy maradjon, mtg eljövök; mi gondod rá? 
le kövess engem» (U. o. 18-22). 

a) Péter, ismét mondom neked: kövess engem. Három 
év előtt is ezt mondtam neked : jöjj, kövess, vezetlek. Hadd 
itt honi tavad csendes partjait, s kövess buzgón s lelkesen. 
S te követtél ; nem mondhatod, hogy kegyetlen utakon vezet
telek, s hogy szeretetem nem kárpótolt hálódért s kunyhód
ért. De most külön hangsúlyozom, hogy kövess akkor is, 
mikor az érzékelhető, édes szeretet elvonul tőled, s keményebb 
s nehezebb utakra állítlak ; légy akkor is hú hozzám. -Péter 
ezt nem igen értette l Róma s a Janiculus, hol keresztje áll 
majd, ismeretlen volt előtte. - Ha ez a titokzatos megWvás 
nem cseng oly sajátszerű erővel. lelkében, messze a világ 
zajától, az édes természet idilli magányában, csendes halász
kunyhóban fejezte volna be életét ; de ez a meghívás kiragadta 
s kiállította a hadak útjára, ki a rettenetes halál elé, mely 
lefelé fordított keresztre szegezte a megvetett, obskúr zsidót ; 
a kevély Róma megvetése zúzta őt össze, de halála magával 
rántotta az imperium kolosszusát. Ragaszkodjunk szorgos 
hűséggel Jézushoz, bármint vezet, s ha az érzékelhető vigasz 
néha hiányzik is szolgálatunkban, sebaj ; jelszavunk : föl
tétlen hűség. 

b) Könnyú az a megtagadás, rnelyet az ember az áhitat 
s a buzgalom melegében kiró magára ; de sokkal nehezebb az, 
melyben mások részesítenek. Az életben rnillió nehézség áll 
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útunkba ; legszentebb érzéseinket sértik ; szívilnk vérzik ; 
elvtelenség, erkölcstelenség, hitetlenség környékez és kínoz ; 
ez kereszt, melyre nem én magamat, de mások feszítenek engem. 
Ezt elviselni nehéz, de nagyon szükséges. Fogjuk föl ezt mint 
keresztet, mely elé Jézus nagy lelkével, fölséges öntudatával 
állunk ; mi e sötétségbe belevilágítunk, mi e fagyos, torz
világba szép lelkünket állítjuk he ; ez a mi kÜZdelmünk s 
krisztusi győzelmünk. 

c) S mi lesz Jánossal? kérdé Péter. Azzal ne törődjél, 
hogy mi lesz ezzel vagy azzal. Ne mondd, miért készítesz 
nekem keresztet s nem neki : miért kerüljek én a Janiculusra, 
s nem ő? Tiszteld magadra nézve az Isten gondolatait, s 
légy hű a halálig. Nem elég neked tudnod, hogy lsten akarata 
szerint ez a te útad? Botránkozol-e azon, hogy lstennek sok 
útja van, s a hűségnek elég, ha a maga útját futja be a csillag
járásnak fényével és pontosságával? ó igen, az én útam, az én 
csillagom l Bármily sötétségen s hideg zónákon megyek át, 
arra lesz gondom, hogy a csillagjárás fényével s hűségével 
fussam be utamat. Legyen életem bár januári éjben is ragyogó 
csillagjárás l 

.Jbus a UzeDefiiyel meDDybemeuetele e16tt. 
382. a) «A tizenegy tantloány pedig Galileába méne ama 

hegyre, hová Jézus rendelle vala öket» (Máté 28, 16). S nemcsak 
a tizenegy, hanem sokan velük. Csődül az ''Ecclesia» föl a 
hegyre, talán a Táborra, a tündöklő Krisztus-látás hegyére ; 
a megnyugvás sátrainak hegyére. Mily menet ; ragyogó nap, 
virágos erdő, illatos fuvalom l Hová nem mennének föl, hogy 
az Urat lássuk l «És látván őt, imádák, némelyek pedig kétel
kedénekB ... Nem voltak a nagy érzések zónájába beállítva ; 
hegyen jártak, de emberi nehézkességükben ott fönn is törpék 
maradtak s a nagy Krisztushoz föl nem értek. O belső világ, 
magaslataid lehetnek bennem, ha lapályban sínylödöm is. 
Pusztaság lehetek, gazdag környezetben, sötétség a verőfény
ben. Alakítani akarom magam, hogy magas, fennkölt, nap
sugaras, krisztusi legyek. Bízom, hogy azzá lehetek, bárhol, 
bármikor. 

b) «V égre a lelelepedeU tizenegynek jelenék meg . . . s 
mondá nekik: Elmenvén az egész világra, hirdessélek az evan
géliumot minden teremlménynekn (Márk 16, 15). Örülök Krisz
tus hatalmának. Erős Üdvözítőm van, kinek lábai alatt össze
töpörödik a világ. Az ördög is hatalmat igért neki a hegyen ; 
ó, de mily más hatalom ez, mely legyőzte a világot. S ezt a 
hatalmat Jézus nem bosszúállásra használta, nem tört össze 
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senkit, csak a bűnt és halált. E hatalmát adja most tanit
ványainak : menjetek bűnt törülni, embert újjáalakítani, 
a világ terhét csökkenteni, eget nyitni. Ezt mind megtehe
titek ; menjetek ez öntudattal a világba, a világgyőzelem 
páthoszával ; menjetek ; el kell foglalnotok a világot, mert 
tehetitek ; én akarom, küldlek erre boldogító hatalommal. 
Ily lelkülettel kell járnia az apostolnak, ilyennel Krisztus 
minden tanítványának. 

c) <<Aki hiszen és megkereszteltelik, üdvözül; aki pedig nem 
hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezen jelek köve
tik: Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, 
kigyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, nem árt nekik; 
a belegekre kezeiket teszik és meggyógyulnak» (Márk 16, 16). 
Hozzuk jól öntudatunkra, mily kötelesség a hit. Maga Krisz
tus meghalt a hit proklamálásáért l Komolyan követelte az 
őbenne való hitet a főpap előtt. A vértanúk mind a hitért 
vérzenek ; Szent Pállal az örök reményért hordanak láncokat. 
Az egész kereszténység tanúság a hit mellett l Mily rémséges 
tévely, mely el akarja szakítani az erkölcsöt a hittől, gyökeré
től ; lekonyul szegénykének a virága. - Mily sivár gondolat 
élni hit, tehát lsten nélküli Hogyan legyen az erős és nagy
lelkű, ki az Istent, a minden-szépet és minden-jót a kinyilat
koztatás hitével átkarolni nem tudja. - Az én föladatom : 
hinni, megkeresztelkedni, vagyis újjászületni, élni a hitből 

és üdvözülni. - ((Ujjászületnin, mily erős kifejezés ; az isteni 
élet mélységes erőre utal, s mily édes, biztató tény, hogy 
isteni, boldogító életet élhetek. Élni, új életet, új örömöt, 
beszélni új nyelvet, énekelni új éneket. 

elme, éD veletell vagrok mlodeooap 11 

világ végéig.• 

383. a) Jézus a mi erőnk és a mi tartalmunk ; győzelme, 
megváltása, kegyelme, igazsága, eszményisége és egyháza 
mindenünk. Mi nélküle nem számitunk. Azért akarja, hogy 
köztünk, velünk és bennünk maradjon. Ha el is hagy testileg, 
az 6 ereje nem test, hanem szellem és élet. -De ez öntudat
ban azután nagylelkűeknek kell lennünk ; az <~lsten-velünk» 
erő is, kedv is. Az a tudat, hogy Jézus van velünk, a mi leg
na~obb vigaszunk. Könnyen jár az ember még a hitetlen, 
b,;.Jeg világban is, ha szivében hordja Istenét. - «Én veled 
vagyok» - mondja Mózesnek, midőn Fáraóhoz, Izaiásnak, 
Jeremiásnak, midőn a zsidó néphez küldi; tehát ne félj. uAz 
Úr van veled• - mondja a Szent Szúznek az angyal biztatásui 
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s vigaszu). Velem is van, velem; nem vagyok árva, st'm 
száműzött l 

b) Hogyan van velünk? l. mint mindennek ösoka és 
célja, aki teremt, fönntart s boldogítani is akar ; 2. velünk 
van kegyelmével; 3. velünk van egyházában, a csalhatatlan
ságnak s szentségnek ajándékaiban ; 4. különösen a legfőbb 
tanítói tekintélynek és az Oltáriszentségnek intézményeiben. 
ó örvendj lelkem ; hisz összes megnyilatkozásaival jelen van 
az úr : egyénisége, szelleme, tana, szeretete, kegyelme a 
tied. Hogy kell ezért hálát adnom s ebben örvendezve meg
pihennem t Hogy kell az egyházat, tanát, szentségeit szerel
nem és javamra használnom l El nem tévedhetek, el nem sor
vadhatok ; házában élek, asztalánál ülök, vele töltekezem. 

c) «Egész a világ végeig . .. >> Akár közel legyen, akár 
messze a világ vége; épúgy, akár tiz nap, akár 1900 év 
válasszon el tőle, ó velünk van. Reám pedig az a fontos, hogy 
az «én világom» végeig, halálom órájáig velem legyen. S velem 
lesz, ha én is vele vagyok, ha húséges emlékezetet őrzök meg 
számára. Gondolok sokszor Istenre, de nem mint statiszta, 
ki konstatálja, hogy Isten van, hanem mint szerető, hozzá 
simuló lelke. Vonzódni s nemcsak gondolni akarok; örven
dezni benne s örömmel élni neki t űt lélekzem ; kinyitom 
számat, kitárom lelkemet, őt szívom. ű levegöm, elemem, 
világosságom, s örülök neki, s így legyen ez végig ; egy percet 
sem nélküle, egy percet sem a kegyelmi állapoton kivül. 

.Krlsztus velfiokléte vigoszunk és erúnk. 

384. «l me, én velelek vagyok mindennap a világ végeig» 
(Máté 28, 20). 

a) Ez kimondhatatlan vigaszunk, melyet a legteljeseb
ben lefoglalunk magunknak, mert rnindenben s mindenütt 
s élénken és közvetlenül érintkezni akarunk vele. Érezzük 
jelenlétét, szinte megcsap lehellete ; fényes árnyék gyanánt 
kisér akár szőnyegen, akár gyaluforgácson vagy· törésföldön 
járjunk. Szavai csengnek fülünkben ; virág, madárdal, hajnal, 
alkony, harangszó és lelkünkön átvillanó gondolatok figyel
meztetnek rá. Beszélünk vele, rendeleteit vesszük, elláto
gatunk hozzá az Oltáriszentségben. Üdvünket intéztetjük 
szolgái által; a gyónásban vérével hintjük meg lelkünket, 
a szentáldozásban az egyesülés szeretetét és melegét élvezzük. 
Mindez a hit azt hirdeti : itt a Krisztus ; minden vigasz így 
szól : Itt a Krisztus. Hideg, sötét van máshol ; nálunk Krisz
tus szeme és lelke ragyog ; máshol csupasz templomok, poros 
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biblillk, üres oltárok ; nálunk nemcsak a hllza, hanem 6 maga 
a hllzban. Telve van a világ Istennel, gondolataival, műveivel, 
erejével; nálunk azonkivül telve és telítve van minden Krisz
tussal ; az ő ügye, céljai, dicsősége, szentségei, egyháza ... 
mindenünk. 

b) Ez kimondhatatlan erőnk. Nem vért és sin, kard 
és fal, hanem lélek és érzés; behatol értelmünkbe és akara
lunkba. Gondolatai rügyeznek; érzései, vágyai feszülnek 
bennünk. Aki átadja magát neki, az a tavaszt átéli önmagá
ban. Minél fogékonyabb és tisztelettudöbb a lélek, annál 
édesebben és önkéntesebben fejlenek ki benne Krisztus gon
dolatai és érzései. Vihar és napsugár, béke és harc, siker és 
kudarc váltakoznak fölötte is ; de hűsége és ragaszkodása, 
szorgossága, istentisztelete átsegiti mindezen. Jézus a mi 
csendes, mély, ki tartó erőnk. Hivek, ki tartók tudunk lenni 
általa vigasztalanságunkban is ; tudunk várni az éjben is a 
napra. 

e) Ez kimondhalatlan lelkesülésünk. Jézus velünkléte 
ugyanis egyre bensőségesebb egyesülést sürget, s ez az 
egyesülés egybeforraszt, áthevít és tisztít. úgy érezzük, hogy 
immár nem szakithat el semmi Krisztustól, sem kard, sem 
szenvedés, sem élet, sem halál ; a bún erőszakos szív- és lélek
repesztésnek, öngyilkosságnak látszik. Jézus velünk-léte ido
mítja a mi zsémbes, elfogult, hideg, egyoldalúan szubjektiv, 
másokat meg nem értő, nem méltányló, tüskés, szögletes 
természetünket, és kezdünk örülni azon, hogy másokra szere
tettel gondolunk, jóságosan tekintünk, hogy előzékeny, 

derült, reeleg, nemes indulatú lelkek vagyunk. «Nektek, kik 
az én nevemet félitek, föltámad az igazság napja és üdvözülés 
jár sugaraiva!» (Mal. 4, 2). 

A mennybemenetel. 
~85. a) c•Kivil1e őkel végre Beltiniába és fölemelvén 

kezeit, megáldá öket. (Luk. 24, 50). Sokfelé vitte őket ; végre 
kiviszi Betániába, föl az Olajfák hegyére. Tavasz van, nap
sugaras, illatos a levegő, a föld virágos, s Jézus az örök élet 
erejével s örömével megy végig az olajfás ösvényeken. Szive 
tele van ; lelke bontja szárnyait, mint a költöző madár, és 
fölemelvén kezeit, megáldja édes híveit az örök főpap s a 
Megváltó áldásával. Ismét elrebegi: «Szent Atyám, tartsd 
meg öket a le nevedben11, a tc erődben s kegyelmedben. 
c•Atyám, eljött az óra, dicsőitsd meg Fiadat. Nem kérem, 
hogy vedd el öket a világból, hanem hogy óvd meg élket a 
gonosztól. Szenteld rnetz őket az i~azságban. ~n őbennük 
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legyek, ahogy te énbennem ; azt akarom, hogy ahol én vagyok, 
ők is velem legyenek.• Jézus megéldotta egyhézát ; ez áldás
ban részesülök, ha házában megmaradok. Hathatós, erős 

áldás ez, Jézus győzelmes lelkének diadala. 
b) «És lőn, mikor 6ket áldotta, elválék tölük és mennybe 

viteték», eltünt egy ragyogó felhc5ben. Ez a fölmenet szemmel 
látható volt egy darabig, azután a dicsőséges Krisztus egy 
pillanat alatt bárhová eljutott. Száméra a tér nem bilincs, 
nem korlát. Ami a térbe nincs lefogva, az nem méri kiterje
déssel, vagyis pontjainak a tér pontjaival való összemérésé
ve! a távolságot. Jézus e fölemelkedése nagy kiáltójel, nagy 
útjelző, mely az égbe mutat. Jertek utánam, keskeny úton, 
meredek ösvényeken, de a szellem erejében és mennek utána 
mindazok, kik vágynak tad aeternitatem•. Excelsior ... 
emelkedjünk hitben, reményben, szivtisztaságban. Húznak, 
emelnek a hegyek . . . húznak az örvények, vonz a tenger ; 
hát e fölséges mennybemenet hogy vonz l 

c) Útjelző a hazába. A melancholikus Tamás azt mondta 
az utolsó vacsorán Krisztusnak : cUram, nem tudjuk, hová 
mégy.. A jövőnek képe, a mester nélkül való jövőnek szo
morú kilátása elborította lelkét. Nem értette meg az Urat : 
<'Atyám házában sok lakóhely vagyon, elmegyek helyet 
késziteni nektek.,. Haza megyek. Most már látja Tamás is, 
hogy az úr a «más világba)), haza megy ; hiszi már azt is, hogy 
«ismét eljövök és magamhoz veszlek». Most a jövlínek képe 
már nem homályos. Krisztussal leszek, otthon leszek, és ő 
az én útam. Nem vagyok sötét, kóbor, hazátlan lélek. Vándor 
vagyok, de nem «örömtől idegen», slít reményem halhatat
lansággal teljes. Tamás lemondó szavát: «Menjünk mi is, 
hogy meghaljunk ővele», kijavitom : Menjünk mi is, hogy 
éljünk ővele l 

Ml az égbe-emelkedésnek 611elml 6s 6rzelml larlalma1 

386. a) Gylízeimi bevonulás abba az országba, hol ó a 
király ; az erény, a szépség, az erő, a lelkek országába. A föl
dön csak ez ország útja kigyózik, biztos bár, de poros ; a 
templom nem kész, csak épitési telkén folyik a munka ; 
múzeum helyett csak műtermet látunk sok vajúdássalt Itt 
lenn az élet gyökerei a nyirkos földbe ereszkednek, ott a 
virág az Isten világosságában illatozik.- Krisztus uralma itt 
csak alakulóban VllD ; itt a harc, ott a diadal. Föltúrt harctér 
s elpusztult város (a bukott angyalok helyei) fölött vezet el 
Krisztus útja. «Csakhogy gylíztéll», ezt leheli a harctér, ezt 
a romok. A harctérből húsvéti barázdák szántóföldje készül, 
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a romokból a «coelestis urbs11 új városrésze épül. Itt lenn 
dolgozunk, épftünk, barcolunk ; majd mi is győzünk l 

b) Az örök kapuhoz jön az Ur, s azok megnyilnak; 
•Krisztus pedig, a jövendő jók főpapja ... tulajdon maga 
vérével (ezt vivén mintegy szent kehelyben) bement egyszer 
mindenkorra a szentélybe, miután az örök váltságot megsze
rezte» (Zsid. 9, ll). Ott mutatta be mindenkorra müvét, biz
tosította sikerét s áldását. Bizzunk e honfoglalásban l cOly 
főpapunk vagyon, ki a Fölség székének jobbján ül mennyek
ben» (Zsid. 8, l). Ez a lélek inspiráljon ragaszkodásra s bfi
ségre. Övéi vagyunk ; ereje képesit rá, mely a legmagasabb 
égből belénk száll, hogy fölemeljen. Vérének cseppjei mint 
tüzes nyelvek szóródnak majd ránk. Lehelletéből zúgó vihar 
lesz. Erősnek kell lennem l 

c) A túlvilág «más• világ. Az erdő más, mint a tenger; 
a pacsirta dala más, mint a papir. Más-más l «Szem nem 
látta, fül nem hallotta» ; abból, amit a szem lát s a fül hall, 
azt a <más» világot fölépiteni nem lehet ; transzcendentális 
világ. Ki kell emelnünk gondolatainkat a színek, hangok, a 
test kategóriáiból; ki kell emelnünk céljainkat az érzéki 
javak szféráiból l Mily ébredés lesz az a halálban l Mily talál
kozás Krisztussall Mikor elváltozik a lét, s a lélek eltelik új 
élettel, új gondolattal, új vizióva!, új érzéssel ; mikor isteni 
mélységek nynnak meg benne, hogy az erő s öröm óceánjának 
friss, eleven árama szakadjon bele. «Mily nagy az Isten háza, 
s mily roppant az ő birtokhelye» (Bar. 3, 24). 

A mennrbe-emelkedG Krbztus dla•almenele. 
387. «És mennybe vitetéleJ (Luk. 24, 51). 
a) «Fölment az Isten örvendezéssel, az Úr harsona

szóvall ~nekeljetek Istenünknek, énekeljetek ldrályunknab 
(Zsolt. 46, 6). Mint ahogy a harmatha s illatba fürösztött 
mezőkról fölszáll trillázva a pacsirta, napsugárt iszik s a 
lelkét önti ki énekében : úgy fölszáll vele az én lelkem is «in 
dulci jubilo>>, elbódulva az ünneplő, májusi vidék csendjétől 
s szépségétől ; ez is mennybemenet. De legfölségesebb menny
bemenete van Krisztus édes, diadalmas lelkének l Atélte 
már érzelmes, erőteljes, isteni életének sok «excessus>>-át, a 
~beata passiót», a föltámadást, most éli át a «gloriosa ascen
sioa-t. A szenvedésben ünnepelt az alázat, a föltámadásban 
az erő, amennybemenetben az édes öröm. Jézus lelke énekel 
«juxta dies juventutis suae», énekli az örök üjúság énekét, s 
a föld feld neki: «Jubilate Deo omnis terra»; énekeljük mi 
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is az áhítat, az öröm, a vágy, a mélység zsoltárát. Lejön eléje 
az angyalvilág, a szárnyaló lelkek világa ... mintha az egész 
égbolt két nagy szárnnyá válnék, melyen az örök szeretet 
leereszkedik fogadni fiát. Valamikor a csendes éj, saSzúznek 
éber szeretete fogadta őt Betlehemben, most a napsugaras, 
diadalmas mennyországot fogadja. Itt is cseng a «gloria, 
laus et honor». 

b) E diadalmenet angyalszárnyakból formált diadal
kapuk alatt vezet el. «Emeljétek föl fejedelmek (királyi szel
lemek) a ti kaputokat is, emeljétek föl örök ajtók (melyek 
eddig zárva voltatok), hogy bemenjen a dicsőség királya» 
(Zsolt. 23, 7). Elért az Isten trónjáig, ki jobbja felől ültette, 
yagyis dicsőséget s hatalmat adott neki, adott neki ((koronát 
a hamuért, örömnek olaját a keservért, dicsőség palástját 
a lélek kesergéseér!» (Izai. 61, 3). aAdott neki nevet, mely 
minden név fölött vagyon•, akarta, hogy akirályok királya 
s urak ura legyen l» S bár ilyen, nem felejti el azt a kis Terra
bolygót ; ott van hazája, ott ringott bölcsője, ott van még 
édesanyja, emlékeit onnan hozta, a vérével öntözött földet 
nem felejti el soha ; engem sem. 

c) E diadalmenet nyomában nyitva az út az örök bol
dogságba. Nehéz volt ez utat nyitni, nehezebb út ez, mint a 
Behring-szoros vagy Magelbaens útja, út az örökkévalóság 
óceánjain. Elfoglalja a várost, a «coelestis Urbs»-t és dölépiti 
régi pusztaságát, és a hajdani romokat (az angyalok bukása 
óta) fölemeli és megnyitja az elpusztult városb (Izai. 61, 4). 
És kitüzi jeiét, a szent keresztet az égre ; oda tüzi csillagait, 
szent sebeit ; ezek az örök tavasz csillagai, pirosló fényük 
reményünk hajnalpirja, s tüzet bocsát az égből, pünkösdi 
tüzet, lelkek melegét és hevét. ú én dicsőséges királyom, hogy 
örülök annak, hogy vagy, hogy hatalmas, boldog és dicsó
séges vagy. Ez az én boldogságom egyik szent öröme l 

A menn)'lle mea& Knsztus n)'omín. 

388. Fölment az Úr ; dicsöségének sugárzata s az elra
gadott lelkek fényes tekintete jelzi útját. Fölment s elvitte 
szívünket, s mély, szenvedélyes vággyal töltötte elleikünket: 
gyerünk utána. Menjünk a «regnum Deh1-be. 

a) Jézus akarja; fölegyenesítette az embert s az égre 
irányította tekintetét : 1cAd astra l» Fölvitt rninket a hegyre ; 
megindította a haladás áramát s egy szebb, fejlettebb világ 
megteremtésére képesített a technika terén épúgy, mint a 
jogok s a javak élvezetében. Embert csinált belőlünk s az 
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Isten fiai méltóságának öntudatára ébresztt•tt. Szép, fölséges 
magaslat l Csodálatos eszményi törtetés l Ű, az örök élet s a 
föltámadás mestere vezeti az <~scensi011-t. Aki utána tör, nem 
éri be tudással, hogy mint járnak a folyók, a szelek s a csil
lagok. Lelkünk mélyéből más vágyak törnek elő, más célok, 
más eszmények, s kicsi lesz a föld annak, «qui ascendes super 
omnes coelos» ; nagyobb lesz időnél, térnél, nemzetnél az 
utolsó halhatatlansági «aspiranS11, ha pincelakásban is, vagy 
padJáson lakjék. Ez már nem hegy, hanem maga az ég ... 
az igaz ember szivében. Eddig kell emelkednie mindenkinek, 
az égig, melyet magában hord. 

b J De vannak, akik lernutatnak s mondják : Elég 
nekünk a szép föld. Ez hiba; a föld nem szép ég nélkül. 
A világ sz(ik nekünk ég nélkül ; haladás, műveltség, testvéri
ség elfonnyad az ég nélkül. A müveltségbe a természetfölötti 
hitet kell beállitanunk, mely gyermeki érzést s Isten-félelmet 
ébreszt. Másban nem bízhatunk. «Nem hiszem - mondja 
Rousseau, - hogy az ember vallás nélkOl erényes lehessen ; 
magam is sokáig valloltarn e téves nézetet, de már kiábrán
dultam belőle.» S a vallást a gyermek bizalmáig s az úr Jézus 
rajongó szeretetéig kell fokozni. - A haladásban a finom 
erkölcsöt kell ápolnunk s a tisztaság szeretetét ... , tisztel
nünk kell a világ nagy intézményeit, például a házasságot, a 
szívek közösségét kell benne látnunk; az egymást tisztelő 
szeretetet s boldogságot. -A testvériség csak mint krisztusi 
testvériség tartható fönn ; az önzés, a kegyetlenség, a raffinál t 
élvezetvágy a tarantella-pók mérge ; a mese szerint az ember 
érzéketlen lesz tóle s csak a zenére reagál. Nekem csak a 
krisztusi szeretetben van harmóniám. 

c) S mi van a haladáson, miiveltségen túl? Van még 
ascensio a hősies, nagylelkű erényben, az áldozatos lélekben. 
Oda az canimalis homo» el nem jut, ha az elefánt súlyával 
vág is magának csapást, de oda sasszárnyak kellenek, melyek 
Dantét is a paradicsomba viszik. - Mily ascensiót mutat a 
szúzies élet, az eucharisztia ; mennyi áldozatot, mily tiszta
ságot, mily önzetlenséget l Égni és lelkesülni kell ez ascensióért 
s annak egyetlen, páratlan, édes vezéreért. 

tgbe-oézésliok a meonybe-menetel uléa. 
389. «És midön nézték őt, az égbe men(Jl, lme két férfiú álla 

melléjök fehér ruhában, kik mondúk is: Galileai férfiak, mit 
álltok az égbe nézvén? Ez a Jézu.~. ld föluNrlett lőlelek az égbe, úgy 
jiJ majd el, amint látlálok ől az eybe mennú1 (Ap. Csel. l, 10). 

ProbUaka: Elm6lkedMtlk. 11. tO 
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a) Hogy nézték öt a Szent Szűz s a hívek ; hogy nézünk 
mi is még utána l Ha egy ragyogó felhőt látunk, gondoljuk : 
íme Krisztus bár~ája az égnek mélységén l Nézünk az égre 
ezentúl is. Nem pesszimista elfordulás a világtól irányítja 
tekintetünket, hanem az örök szeretet. Eljött hozzánk, hogy 
oda irányítsa szívünket. Célt ért. Bizony nézünk is, megyünk 
is feléje ; folyton öt keressük. «Nem keresnél - mondja az 
Úr -, ha már valamikép nem volnék benned)). Igaz ; hite, 
képe, emléke, érzelme, kegyelme bennünk van, s minél inkább 
nézünk feléje, annál több lesz bennünk belőle. 

b) Fölnézünk. Jézus akarata, hogy nagy, erős vágyunk 
legyen Isten, üdvösség, kegyelem s erő után. Különben is 
érezzük, hogy a világ lefolyik rólunk, s mi kimeredünk az 
időből, mint a vándorszikla a lapályhól ; kimeredünk a térbő!, 
melynek korlátjain átlátunk. A világ nekünk mint a ketrec 
a sasnak ; ez is mindenütt kiált, de szárnyát ki nem bonthatja, 
neki más kiterjedések kellenek. Kicsiny nekünk minden itt 
lenn ; azért vágyódunk a lét, az élet, a boldogság ösztönével 
az örök, szép élet után. De ez a vágyunk visszahat itteni éle
tünk nemesbítésére s az örök élet erejét és szépségét fekteti 
bele ; a meggyőződés üdeségét s a gyakorlat közvetlenségét 
éli át már itt. Át kell élnern már itt az isteni, meleg bensősé
ges életet ; ez az az örök élet, melyet más kiadásban élek majd 
ott túl. 

c) Fölnézünk, mert e diadalmenet nekünk öröm és 
vigasz. Mily nagy s erős az a Krisztus, kinek lábai alatt köddé 
foszlik a dicsöség, s ponttá vékonyul a világ. Hogy néz vissza 
innen a kísértések hegyére, ahol hallotta : Mindezt neked 
adom, ha imádsz engem l ... Hogy érzi ki a hitvány hazug
ságot l Visszanéz a boldogságok hegyére t • . • Hogy élvezi 
azok erejét. Visszanéz a Táborra ... s a Golgotára l uMontes 
Dei», de a hegyek s ormok fölött ez az ő hegye ; dicsőségének, 
örömének hegye, s mi is e hegyen állunk, mert ott nagyok 
vagyunk s kicsiny lesz szemünkben a föld. De azért lemegyünk 
s dolgozunk s küzdünk a lapályban. Egy-egy tekintet a 
dicsőség hegyére fölemel; megcsap magaslatairól az örök élet 
biztató lehellete. 

Krlsztus mAs világba meoL 

390. a) Más világba, egészen másba. Az ember a föld 
szülöttje, világa ez a föld s ez a naprendszer ; érzékei e világ 
benyomásai ; fogalmait, érzelmek, ösztönök, hangulatok 
színezik. O e világ exponense, funkciója, ö a rezgő fóliája. 
E világ nyelvét beszéli, érzelmeit, igényeit, reményeit érti. 
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De van más világ is. Ha majd kiszakadunk érzékiségünk 
kategóriáiból s a földgömb s a csillagok ködbe vesznek ; ha az 
éterrezgés nem lesz többé szín, s ha a hang nem üti meg fülün
ket; mikor a valóság az érthetőség mély, isteni fényében mu
tatkozik mnjd be: akkor megismerjük azt a másik világot. 
Mily látás lesz ez, mily szemlélet l Mily életfakadás s mily 
világ-fölényesség és uralom l Lelkem új energiái ébrednek 
majd a lét ez új tavaszában l Mint ahogy a gyermekben )ü
fejlődik az öntudat csodálatos világa : úgy bontakoznak ki a 
ldlcöltözött lélekben is az örök élet mélységes világai. 

b) ~<Atyám házában sok lakóhely vagyon». A mi városunk 
s házunk az, ahol otthon vagyunk, ahová belenőttünk. Az 
anyagi lét korlátaiból kikelve pedig más házunk, mlls fogal
maink, más vágyaink, más ízlésünk lesz. Athatolunk a léten, 
elmerülünk nagyságába s szépségébe, s Istent magát s terem
tését szemlélni fogjuk. Minden fűszál, minden levél extázisba 
ragad, mert telve lesz Istennel s keze remeklésével. A földön 
túl a sok csillag «mansiones multae''· Az ernher most csak 
sejti e teremtéseket, azután élvezi majd. Földünkről föl
nézünk a lelkek úszó szigeteire. 

c) Mily lilok a lelkem, akárcsak az évülő gyökér a téli 
avarban, vagy a mag téli álmában l Lekölött szellemi világ 
Yagyok, mely egykor fölszabadul, s szineivel, világosságával, 
vonalainak harmóniájáva!, bájával halhatatlan, szép életet 
párosít. Ez értelemben is igaz, hogy elásott kincs, ismeretlen 
gyöngy a lelkem. Mikor jövök, rnikor lépek eléd, Istenem? 
ivlikor inditod meg bennern ezt a csodálatos melamorfózist, 
hogy földiből égi legyek? Jöjj, Úr Jézus! Erősen dolgozorn, 
hogy a föld ne rontsa el az eget hennem l 



XI. A Szeottélek eljövetele. 

Sunliilek-váró lmád,.'ig. 

391. •Maradjatok a városban, mEgnem felruháztattok erövel a 
magasságból» (Luk. 24, 49). 

a) Üljetek le a szent magányban, s teljesül rajtatok a 
·próféta szava : «Ülni fog magában s hallgatni, s maga fölé 
emelkedik». S mialatt ül és hallgat, imára kulcsolja kezét, 
égre emeli révedezö szemét, s «oranth-vá válik. Az Ecclesia 
«orante». Azóta ez oratóriumból kerülnek ki az imádkozó, 
vágyódó, szárnyaló lelkek, mondjuk szentek, akik imádkoz
nak, mert Istenbe visszavágynak, visszasírnak ; belöle valók ; 
magukkal hordozzák az örökkévalóság ösztönét, a végtelen
ség gondolatait; az istenség érzéke van bennük. - Mint 
ahogy a kotlós tyúk által kiköltött kacsák nem hallgatnak 
anyjuk aggódó szavára, hanem neki indulnak a víznek s úsz
nak : úgy a test és vér kötelékébe fonódott, a térbe s időbe 
beleakasztott lelkek is, kikben <ca lélek)) kínlódik, neki mennek 
az Oceánnak, az lstennek s elmerülnek imádásban, dícséret
ben, szeretetben. 

b) Azonkívül érezzük, hogy korlátolt lények vagyunk, 
másra utalva . .Mindenhonnan benyomásokat veszünk, hullá
mokban fürdünk s ezek fejlesztenek. Nem az elszigeteltség, 
hanem az összekapcsolas által fejlődünk •.. A lét gazdagsága 
szép világgá alakulhat ki, a természetes rendben épúgy, mint 
a természetfölöttiben. Igen, nem kész az ember .•. ; gyönge 
és gyarló, s az elégedetlenségnek érzése megint csak imává 
válik bennünk. Hiába mondják : mit imádkoztok? hisz Isten 
tudja, mi.re van szükségtek? Hah, félre blazírt lelkek l Termé
szetes, hogy tudja, de én is tudom, mert érzem, hogy vágyódó, 
fejlödő lelket adott, annak lendülnie kell ; keblet adott, hogy 
tele szívja magát ; szivet adott, hogy lángba boruljon ; sLár
nyakat, hogy kifeszüljenek. Eszmények égnek bele lelkembe; 
mit tehetek mást, mint hogy futok, küzdök értük. ó igen, 
van Istenem, s nem én vagyok az lsten ; nincs mindenem ; a 
több, a jobb után vágyódom, azt kérnem kell; elmerülök, 
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meditálok, imádkozom, gondolkozom, vágyódom . . . Iste
nem segits meg ! q"~Úat~ CicxtJ.L6vtcx, oúx -3-elcx • • • természetem 
szellemi, de nem isteni (Plato). Érzem, hogy öntudatom vég
telensége még inlább sürgeti az isteni segélyt t 

c) Kell imádkoznom; ez lelkem növekvésének szabálya, 
ez kelléke és ösztöne. Mert gondolatot kelt, érzést s indulatot 
ébreszt s azután e meleg, lelki világban erősödnek meg a gon
dolatok mély meggyőződésekké s épülnek föl világnézetekké ; 
e meleg bensőségben mélyednek ki az érzések szenvedélyekké 
s válnak győzhetetlen energiákká ; az imádság a lelkek zónája, 
ott nőnek naggyá. Aki pedig nem imádkozik, az gyönge lesz, 
mert Istenhez nem közeledik ; azután meg nem fejtheti ki azt 
az erőt, amit kapott. Azért mondják oly mélyértelmúen, 
hogy a lélek emelkedése, fejlödése az imával tart lépést. úgy 
kell imádkoznom, hogy a lelkem lélegezzék s töltekezzék 
Istennel t 

Cllimiben kell v6rnl o Szentlélek erejft. 

392. ~aradjatok a városban ... » (Luk. 24, 49). 
a) Űljetek le ... csendesedjetek Je ; legyen mélységes 

csend a lelketekben. Zaj és vásár az élet, s a lélek e profán, 
lármás piacokra nem szálile; tehát csendet kérünk. Csendet 
a földies, nyugtalan, csapongó, magamagát gyötrő gondola
tokba ; csendet az örökös perpatvarba ; a hazug, rnert nem 
őszinte, e tettetéssei s álnoksággal s ugyanakkor gyávasággal 
telt nagyképű komédiába. Nem félni, nem aggódni, nem kap
kodni, hanem összeszedni magát s észszerűens alázattals biza
lommal Istenhez járulni. Tömegesen, erőszakosan jár keresz
tül-kasullelkeden a gondolat, szíveden az érzelem ; szenvedsz 
ez örökös rendetlenségtől. ~<És mint a szülöasszonyé, úgy 
szenved a te szived képzelgésben. Hacsak Istentől nem adatik 
a látomás, ne add azokra szlvedet» (Ecel. 34, 6). Kérlek hát, 
ülj le ; nézz szivedbe s kérdezd : mi az, ami eltávolit a Lélek
től? Mi zavarja békémet? Testi vágy, érzékiség, fegyelmezet
len, c~él-csap kedély, hiú töprengés, bizalmatlan félelem? 
Ülj le s gondolkozzál s imádkozzál ; «tégy szert jótanácsú 
szivre; semmi sincs hozzád annál hivebb» (Ecel. 37, 17). 

b) llllgnem Jelruháztaitok erővel». Nézzétek, hogyan, mibe 
öltöztet az Isten : a mezőt szépségbe, a tavaszt virágba, a 
földet fénybe, napsugárba, s remekül csinálja, mert Salamon 
dicsősége elhomályosul a búzavirág szépségétől. ű van hivatva 
a lelket felöltöztetni, s ugyan mibe? Már nem liliom-fehér
ségbe, nem aranykalász-szökeségbe, nem a búzavirág kelle
mébe, hanem önmagába. Isten lakik bennem, ha kegyelern 
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allapotában vagyok, s az ő szépsége az. a lelki szépség, át
tetszőség; rnélység s édesség verődik ki rajtam; ezt nem 
lehet hasonlítani semmi külsőséghez, bójhoz, ezt kegyelem
nek hívjuk. Kegyelem az Istennek szépsége, átverödése a 
lelken, az lsten térfoglalása, az Istenhez való hasonulás, a 
vele való színváltozás. Az erény e szépségnek s színváltozás
nak öntudatra hozása, öntudatos átélése. 

c) Elizeus megkapta Illés köpönyegét, abba öltözködött, 
s mint próféta jött át a Jordánon. Mi is Illés köpönyegét 
keressük, hogy prófétáknak, apostoli, buzgó lelkeknek ké
szüljünk ; Jézus pedig mondja : majd felöltöztetlek ... erőbe. 
A szentek ereje az ő lelkiviláguk. «Vegyétek tehát magatokra, 

'mint Istennek szent és kedves választottjai, az irgalom indu
latát, a kegyességet, alázatot, szerénységeb>. (Netkőzzetek ki 
az ó emberből s öltözzetek amaz újba, ki megújíltatik annak 
képmása szerint, ki őt teremtette)) (Kol. 3, 12 9). Tündöklő 

lelkek kellenek : «indutus lumine sicut vcstimentm), kik vilá
gosságba öltözködnek. 

Az úr .Jézus viszonyo a Szenllélel,hez. 

393. Mély áhitatra gerjes:::r. a) :Wndent tőle vár; sokszor 
igéri s nagy reményeket fűz hozzá, rendkívül kiható eredmé
nyeket vár tőle. (<Mikor eljövend a Vigasztaló, kit én küldök 
az Atyától, az igazság lelkét .. ,l) Attól megolvadnak szívei
tek s vonzódtok majd hozzám. 1\lost nem hisztek, majd fog
tok hinni ... Nem értetek meg rnost, majd megértetek akkor. 
Vonzalom, világosság, készség jár nyomában. Azért én imád
kozom, hogy az Isten küldje le lelkét szívetekbe. Minden jó 
anya, atya, tanító imádkozzék övéiért, hogy az Isten küldje 
le Lelkét, hogy a szó érzést keltsen. Biztat, bátorit, majd 
máskép lesz rninden, ha az lejön. Az megtanit imádkozni ... 
Ez a jó, bensóséges Lélek. az áhítat lelke. 

b) Művét reá h izza. Akar bűntetlen lelkeket, de a leg
nagyobb érv a bún kerülésére : «l'.rolite contristrare Spiriturnn, 
ne szornorítsátok meg a Lelket. Akar lemondást ; mert «ne
scitis quid petatis)•, majd a Szentlélek imádkozik bennetek. 
Akar szüzi lelkeket ; azt attól várja, ha majd a szív (13 Szent
lélek temploma lesz)). Akar buzgó apostoli lelkeket, akik úgy 
beszéljenek majd, ((mint ahogy a Lélek ad neki szólást•), Nincs 
nagyobb büntetés, mint a Szentlélek elvonulása s vissza
vonulása : «Nem marad meg lelkern az emberben, rnert tesb. 
Azért gondja van rá, hogy a Lelket elküldje : kit én küldök 
nektek, ki belőlem való, szivern forró lehellete ; ti nem mehet
tek érte, de majrt elküldöm, eljön a magasból. 
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c) Azért mi ugyanazzal a szeretettel. mellyel Krisztuson 
függünk. fordulunk a Szentlélekhez. A Mcster elment. de 
helyette itt a Szentlélek. Eltávozott Krisztus, de a Szentlélek 
támaszunk. A coenaculumot ez az érzés. ez a vftgy töltötte 
be. A tanitványok mindent Tőle vftrtak. Mennyire kell meg
becsülnünk a Lelket ; semmit sern szabad tennünk, ami őt 
megszomorilja, elriasztja. leszorítja ; Krisztus szándékai 
ellen tennénk. Nem prosperál Krisztus múve, mert a Szent
lélele nincs bennünk. Vigyázzunk rá úgy, mint zúgó, sötét 
viharban biztosan világoskodó mécsre, mint szemünk fényére 
és lelkünk lelkére. Krisztushoz közelebb jutunk, amely mér
tékben nagyra becsüljük, szeretjük s megértjük a Szentlel
ket, s végleg elszakadunk magától Krisztustól. ha a Szent
lélek ellen vétkezünk, vagyis, ha lelketlenek vagyunk bit, 
remény, szeretet, üdvösség. örök élet iránt. 

•\'eni Sancte Spiritue•· 

394. a) Vérjuk a jó lelket. A jó lélek a Szentlélek, s azt 
az Isten adja nagy kegyelemképen. «<sten jó lelket ad az őt 
kérökneb. Mindenki alcar jó lelket, a világ is ; lelket, amely 
képes legyen az élet küzdelmein eligazodni s boldogulni. 
Mily sokat tesz a jó lélek, az a jóindulatú lélek, a hivő lélek, 
mely szem ét megnyitja a hit világosságának; az aggódó lélek, 
mely üdvéért reszket; a lelkiismeretes lélek, az élet nagy föl
adatainak teljesitésében. Ha jó, derült lelkünk van, akkor csil
lagfény és napsugár az életünk, de ha elborul t a lelkünk, akkor 
egész világunk borús, bosszantó és unalmas. Mit használt Saul
nak, hogy volt királyi öltözete, mikor nem volt hozzá jó lelke, 
hanem megszállta öt a rossz, szomorú lélek s izgalomba hozta? 
Jézus megjelent Szent Katalinnak, és kivette szivét és a 
magáéval cserélte föl. Ezt teszi a Szentlélek is a mi lelkünkkel. 
Lelkünk az elfogultságnak, a szeretetlenségnek, lemondásnak, 
gyávaságnak lelke, s a Szentlélek jó lelket ad e helyett. Azért 
énekli az egyház oly esengő s csengő szóval: Veni Sancte 
Spirítus l .•. 

b) Veni CreatorSpiritus. ASzentlélek oly erő, mely teremt, 
s nekünk is jól és erősen akaró, kiinduló, teremtő lelket ad. 
Erre van szükségünk. Erős lélek nélkül tudomány, múvelt
ség, llllfts mit :sem használ. Erősen kell fogni a kardot is, külön
ben mit sem használ pengéje l Skanderbt'g kardját is ócskavas 
közÉ' dobhatjuk, ha nincs hozz:\ Skanderbég karja. Az egyház 
valamennyi kegyszere és szentsége is csak úgy használ, ha erős 
odaadilssal fogjuk s vesszük, ha eró!l, hajthatatlan a lelkünk. 
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Jöjj el tehát Szentlélek l Bennem is erc'Ss lesz a lélek, ha tárt 
ajtót nyitok a Szentléleknek, ha bízom benne s egyre javítom 
magam. Lelke az én lelkesülésem lesz, rnelyet az erő érzete 
fakaszt. Lelkes emberek kellenek, mert csak lelkes emberek 
képesek valamire. Szent Ferencnek kordája megkötötte a 
XII. század forradalrnának kerekét, hogy örvénybe ne rohan
jon ; én is képes leszek sokakat rnenteni, ha lesz bennem lélek. 
Teremts hát lelket belém, te teremtő Lélek; megsemmisülök 
előtted, mert a Teremtő semmiből teremtett ; megalázom 
magamat s úgy kérlek l 

PünkllsdiJk pünkiJsclje. 

395. ((És mikor elérkeztek a pünkösd napjai ... , lőn hirtelen 
az égből mint egy sebesen jövő szélnek zúgása, s betölté az egész 
házat, ahol ülnek vala» (Ap. Cs. 2, 1). 

a) Míkor végre hosszú vártatva pünkösd lett l Ah, a 
várakozó szíveknek a tíz nap egy kis örökkévalóság l Sinai 
hegyen e napon kötötte meg egykor Isten népével a szövet
séget ; ez tehát a megfélemlítő törvénynek ünnepe volt, melyen 
inkább a szigor, a szolgaság érzett meg, rnint a szeretet s a 
szabadság. Sinai alatt ébredt a nép a fölséges Isten uralmának 
öntudatára. Nyakas volt, s azért a törvény iga lett nyakában. 
Most azonban más pünkösd lett: szeretet, bensőség, lelke
sülés, öröm tölti el a szíveket. A lélek a Szentlélekkel szerelet
ben egyesül ; tud hevülni s olvadni ; tud áradozni s vértanúvá 
lenni. ó pünkösdök pünkösdje ; édes, lelkes születésnapja 
a készségnek, erkölcsiségnek, szeretetnek l Te vagy lelkem 
ünnepe l 

b) uMint egy sebesen jövő szélnek zúgása)). Zúgva jött le 
az égből az élet lelke ... zúgott, figyelmeztetett., ébre.sztett, 
csődilett; ez volt a pünkösd harangszava l Atjárt zeget
zugot, megrendített farizeusi házakat és római praetoriumot ; 
különösen pedig átjárta azt a zárt ligetet, az apostoli lelkek 
gyülekezetét ; megmozgatott benne minden ágat-bogot, 
minden lombot és levelet ; fölpattantott minden ~·ügyet, 

fölébresztett minden energiát ; lelkiséget, szabadságot lehelt 
s kirnelegítette s kitágította a belső világot ; ez az ő világa, 
az öntudat, az érzések, a rnotívurnok világa. Külre csak az 
általános s közös viszonyok rendcz~sébe!l s intézmények 
alkotásában nyilvánul. Mily rnély s nagy ezzel szemben a 
belsó világ l Akarjunk jól, nemesen, erénvesen, szépen, fölsé
gesen, tiszteletteljesen, tisztán, szernérmesen, fegyelmezet
ten, türelrnesen, bátran, kitartóan, alázatosan, előzékenyen, 
ájtatosao, örvendezve s blzva ; ez a mi világunk. 
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c) Belölte az egész hdzat ... )) Ez az egyház ; ide vonzó
dott a Ulek. Mint ahogy Noé galambja nem dögre, tuskóra, 
romra, hanem a bárkára szállt le : úgy a Szentlélek az egy
házra ; ez is Mrka a vízözönben. - Leszállt a galamb Krisz
tusra is, az Isten szerelmcs fiára, keresztelésében ; most pedig 
híveinek gyülekezetére, a tűzzel keresztelt apostoli egyházra 
száll. Szállhl'\t ide bátran ; minden lélek várva várja ; nem 
magányos fa, hanem egész erdő hivogatja tavaszi pompában. 
Leszáll ő száraz ágra is, búnös lelkekre, hogy szárnya csatto
gásával fölébressze őket ; leszállt magányos fákra, az ószövet
ség szentjeire ; de fészket csak erdőben, a lelkek közösségében 
rak, ott van otthon, ott búg, szeret és költ. Örüljünk az egy
ház e galambjának, ez édes vendégnek. «Dulcis hospes animae», 
lelkünk édes vendége. 

A Szentl~lekben úJJáteremtell ember. 

396. «És mikor elérkeztek a pünkösd napjai ... , lőn hirte
len az égböl mint egy sebesen jövő szélnek zúgása, és belölté az 
egész házat, ahol ülnek vala11 (Ap. Cs. 2, l). 

A Szentlélek fölségesen és páratlanul jött le az apostoli 
egyházra. Lejött ő azelőtt is; lejött a Sinai hegyre ... lejött, 
mint ködoszlop a frigyszekrényre ... , lejött a salamoni tem
plom fölavatására ; de most nem keresett frigyszekrényt, 
gránitsziklát, templomot, hanem lelkeket ; villáma szent 
tüzzé, ködoszlopa az ima tömjénfiistjévé lett s ismételte a 
régi szót : teremtsünk embert ... embert, isteni hasonlatos
ságra. Milyen az? 

a) A lelki szépség típusa. Ezt nézik próféták, apostolok. 
szentek és hívek; ezt beszélik, ezt festik, vésik; ezen dolgo
zik az apostoli egyház : az erénFs, művelt, tiszta lélek szép
ségén. Athénben szép szobrok álltak úton-útfélen, hogy a nép 
ízlése finomodjék; a kereszténységben a lelkiszépség múzeumai 
nyílnak ; az oltárok piedesztáljain állnak a műremekek ; 
azokat nézzük, tiszteljük, csodáljuk. Első a Szent Szüz, a 
legszebb királyleány s Isten-anya ; arcán a szúzesség hava, 
keblén a gyermek. Nem festett szépség ; hanem «flos agri et 
lilium convallium»; nem hideg szépség, gyermeket szeret ; 
csillagkoszorúja van ugyan, de názáreti házban lakik; nap 
övezi, dc sírni tud, s keresztúton megy hazafelé .•. S a többi 
mind ilyen ; fiai hasonlitanak rá. S én is fia vagyok ; lelkem
nek szépsége az 6 anyai jegye ; csakis az l 

b) Az isteni ember az erő típusa, annak a törhetetlen, 
egyenes, természetes erőnek kifejezése, mely az erényben 
rejlik. Nem az izmok, nem a versenyfutás ereje ; nem az erő-
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szak vagy a szenvedélyesség ereje ; ez mind csak test és sze
szély ; hanem annak a nyugodt, egyszerfi, harmonikus, isteni 
érzésnek ereje. Együttérzés Istennel ! Ez lehet a gyermekben, 
a leányban ... Ez' bevonul az Isten törvényének szereteté
vel szívünkbe s naggyá nő bennünk abban a mértékben, mely
ben áldozatot hoznis magunkat megtagadni tudjuk. E szere
tetben egyszerűvé, életrevalóvá, gyakorlativá, kedvessé válik 
a lélek ; nemesíti környezetét s érvényesül mindenütt, ott
hon, a tűzhelynél, a betegágynál, a társaságban, a koporsó
nál. S mily nagy az ereje, mikor gyermekarccal néz föl a 
dühöngöre s a világkháoszában énekelni kezd ! -Bízzunk az 
evangéliumi érzésnek erejében . . . Olvassuk gyakran az 
evangéliumot, s hagyjuk lelkünkre vetődni szellemét; olyan 
lesz az, mint az éjfélutáni harmat a tikkadt füvön. Szent 
József bőrköténye s a Szent Szüz konyhaköténye alatt ilyen 
érzés lakott. 

c) Az isteni ember az lstennel tele lélek típusa, mely
nek érzéke van a mélység iránt ; érzéke lsten s a kegyelem 
iránt. Sokan a 11fin de siecle» fáradtságával vagy a frivolság 
kihívó könnyelműségével néznek rájuk ; de a mélység mély
ség marad ; belőle emelkednek a metafizika s a túlvilág. A7. 
ilyennek érzéke van az élet tiszt-asága iránt, melyből öröm, 
vidámság, jókedv fakad. A világ szomorú ; előbb-utóbb 

kiverődik rajta az üresség, mint szomorúság. Klasszikus 
példa erre a pogányság a derült élet-programmal s a szép 
istennőkke), kik nem bírták mosolyra gyujtani a földet. O be 
jó nekünk, kik a földre a tiszta szív öntudatával s az égbe 
az örök remény lelkesülésével tekinthetünk. 

Az apo~toll Lélek. 

397. «Leszálla mindenikre közülök)) (Ap. Cs. 2, 3). 
a) Lelket adott apostolainak először is a csalhatatlan

ság ajándékában, hogy ne tanítsanak helytelent ; kitöltötte 
í.íket mélységgel, hittel, odaadással, hogy akik hamisítatlan 
tant tanítanak, azok a tant át is éljék. A tan Jegfőbb kri
tériuma a tény. A tény az élet. Az infallibilis tannak szenteket 
kell nevelnie s a tanítóknak szenteknek kell lenniök. A tant 
cáfolja az élet ; saját életünk ; nem vagyunk apostolok, ha 
nem vagyunk szentek, a tan eleven kiadásai l Az apostolok 
meg vannak keresztelve tűzzel és lélekkel. O, csak akik átélnek 
tan t és hitet, azok apostolok. 

b) Missziójuk megvolt, most erőt adott hozzá l Eritis 
mihi testes, tanuim lesztek l B&r gyöngék vagytok, erős testi
moniumot várok tőletek ... In signis et portentis ... Bámu-
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latra ragadjátok majd a világot s a legnagyobb tanulság lesz 
a ti fölséges szellemetek ; az a bölcseség, melynek nem áll 
ellent senki. Csak akiben lélek lakik, annak van igazi, hatha
tós misszióju. 

c) Jurisdictiójuk, joghatóságuk megvolt; most kegyel
met adott a lelkek neveléséhez. Nagy és nehéz dolog lelkeket 
vezetni, kik az apostoli vezetésen függnek, kik az apostoli 
intézményben naggyá nőnek ; de másrészt nagy szerencse 
biztos, erőteljes vezetés alatt állni s abban mintegy az Isten 
kezét és karját érezni. Ez a biztos, erőteljes vezetés a mi ré
szünk az anyaszentt•gyházban ; egy-egy lelki vezető a leg
nagyobb áldás sokakra. O simuljunk az egyházhoz, tapadjunk 
forrásaihoz és kérjünk s keressünk erős, fölvilágosult veze
tőt, kit azután bizvást és nagy szívvel lehessen követnünk. 
A Szentlélek is ezt akarja ; szépen fejlő lelkeket gondoz ; 
f>gyházát virágos kertnek nézi, melyre napsugárt s szépséget 
áraszt. «Omnia propter electos)), mindent megtesz választott
jaiért. A kiválasztás egyik tünete a rnélységes, lelldismeretes 
ragaszkodás az egyházhoz. 

Az apostolok tflzkeresztsége. 

390. ••És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tiiz
láng)) (Ap. Cs. 2, 3). 

a) A Lélek kereszteli apostolokká a tanítYúnyokat. Jézus
nak nagy fogalma van az apostolról; ld nem születik 
vérből és csontbó!, hanem Szentlélekböl. Jézus már meg
keresztelte Sirnon Pétert, Andrást s a többit ; iskolájában 
nevelte, de a képesítést nem adta meg nekik földi életében, 
azt az égböJJ,üldte ; ez volt az a «Virtus ex alto>>. Tűzbe s fénybe 
merítette lelküket és látók lettek igazán ; nem vízzel, hanem 
tűzzel járta át őket, rnely kivette a földies érzés salakját ; mely 
ahhoz a Krisztushoz forrasztotta őket (eritis mihi testes) ; 
lelket adott nekik, mely félni elfelejtett (non timebis a faciC' 
eorum) és homlokot, kovakemény horniokot (dabo tibi fron
tern siliceam). Szíviik kigyulladt s melegített, s e melegtől 
lett tavasz a földön ; ldzöldült az egyház gyökere, kifakadt 
szelleme és megkezdődött a történelem, az igazi emberélet ! 
S ezekre a tűzzel és fénnyel átjárt lelkekre öntötte ki a Szent
Jélek a maga ajándékait: mély Isten- és Krisztus-szeretetef, csal
hrtlallan lheológiát, világküldetésl s hozzá kedvet és joghatóságot. 
() Szentlélek, te jól keresztelsz, tűzzel keresztelsz és tüzes 
kll<el\et szülsz, és amellett alázatos, türelmes, kenetes, édes 
lelkeket. Csupa «Vas electionis» kerül ki kezedből, te ihletett. 
lcremtő múvész. Veni sancte Spirítus l 
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b) S hol születnek az apostolok"! A coenaculumban, az 
utolsó vacsora termében. Oda gyűltek, hol legédesebb emlé
keik, hol Krisztus főpapi imájának visszhangjai zsongtak, 
hol a padlón meg voltak még a lábmosás vízfoltjai, ahol még 
Krisztus lelke járt. Itt e szent, édes helyen, .Jézus szíve kiára
dásának legemlékezetesebb színhelyén. Itt, hol minden oly 
hatalommal ragadta meg öket s Jézus emlékezete szivüket 
lángra élesztette. Itt, ahol az utolsó vacsora asztala, az az 
oltár állt, melyen először mutatta be az Úr a maga titokza
tosan szeretö szivét Istennek. It t, ahol az «ingyen adott kegye
lem» legfőbb ünnepét ülhettc ! Itt, c titokzatos atmoszférában 
lépett föl az a típus, mely nem zsidó, nem római, nem görög, 
hanem krisztusi, azaz apostoli J Itt. csendült meg az emberi 
nyelvnek az az akcentusa, mely nem férfi, nem női hang, 
hanem az igazság hangja, az angyalok akcentusa, kik se nem 
férfiak, se nem nők, hanem szellemek. - Az apostolság leg
mélyebb inspirációit azok bírják, kik az Eucharisztia életét 
élik. Azok mondják : Ecce ego, mitte me ... íme Uram, itt 
is van szív, mely megért téged ; megért, mert belőled él. 

c) Erre a kegyelemre készültek tíz napig s imádkoztat< 
~gyesült erővel, a szívek áhítatos melegében. Sok kalóriát 
nyel el az eper, az őszi barack, mig az a csepp olaj, melytöl 
zamatját ve~zi, benne leszűrödik. Sok elmélyedés és áthevülés 
kell a léleknek is, míg édes, tüzes, zamatos lesz. Néha ugyan 
gyorsan érik, kivált az olyan izzó nyáron, amilyen az első 
pünkösd volt; Pál is hamar ért meg a damaszkuszi kapu előtt 
Krisztus verőfényétől ; különhen pedig a léleknek idő kell, 
míg bensőségesebb, összeszedettebb s tisztább lesz. 

A püokiisdl llizoyelvek. 

399. «És eloszlolt nyelvek jelenének meg nekik, minl a tűz
láng . .. » (Ap. Cs. 2, 3). 

a) A nyelvek pünkösdi ajándéka azt jelzi, amit a jó 
pásztor képe : l<özlckedést, érintkezést, utánjárást, egymást
megértést ; azt jelenti, hogy menjetek a népekhez, beszéljetek 
nyelvükön, értsétek meg öket, hogy megértsenek titeket. 
Igazság s kegyelem van nálatok ; közöljétek azt velük, jár
jatok utánuk. Ne álljatok félre mondván: Krisztus megigérte, 
hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk ; nem mi szoru
lunk a népekre, hanem a népek reánk. Ez nem pünkösdi 
nyelv ; ez nem a szellem nyelve, mely hódít ; ez nem a lélek 
nyelYc, mely éltetöen, üdítően akar kihatni. A mi elvünk 
nem a ((l'art. pour l'arb; nem az elszigeteltség, hogy ez evan-
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géliumból csak morzsák hulljanak a világnak ; hanem legyen 
az övé az egész pünkösdi igazság. Adni, adni, szórni, közölni ... , 
ez pünkösd. 

b) ''És belelének mindnyájan Szent lélekkel ... )) Krisztus 
lelkével teltek be ; ez a lélek lett az ő lelkük, és ettől elvál
tozott világuk. Mondhatnók, a géniusz kongeniális férfiakat 
támasztott. - Ez kell; Krisztus nagy gondolatait kell fel
vennünk ; motívumainak mélységét és erejét átélnünk, és 
azokat egyéniségünkben sajátosan és szerencsésen kialakíta
nunk. Apostolok lélekbőllesznek; papok csak apostoli rokon
lelkek lehetnek ; kongemalis emberek ; lelkük a Szentlélek. 
Ezt a lelket kell a szentelésben venniök és azt fölgerjeszteniök, 
mert bennük van a "kézrátéteb által. 

Higgyük azt, hogy bennük van ; de energia, elmélyedés, 
megindulás, elérzékenyülés kell hozzá, hogy azt fölébresszük 
s erejét kifejthessük. 

c) Különben pedig rnindenkinek való a Szentlélek s nap
jainkban számosan vannak, kik utána vágynak. Ű az egyház 
lelke. Ű nevelte a kereszténységet hősies életre. Ez egyházban 
minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel, 
az élteti és eleveníti. Az egész életet kell e Léleknek átjárnia : 
szemléletet és akaratot, spekulációt és cselekvést, s meg kell 
nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj te 
csodálatos, teremtő, alakító lélek l 

oS belölté az egbz h6zat.• 

400. Az egyházat; ő most itt a vezető, nevelő, vezető 
Ulek, a "Spiritus recton). Házinépet nevel magának : 

a) Apostolokat ; először megkereszteli a tizenegyet, 
azután Pll.lt s azután nyomukban egyre folyton az apostoli 
férfiakat, a pogányok térítöit, Bonifácot, Oláfot, István 
királyt, Adalbertet, Xaveri sz. Ferencet, Claver sz. Pétert, 
Szent Vincét s azokat a buzgólkodókat, kiknek lelkében ég a 
vágy : mentsük meg a lelkeket. 

b) Tanúkat, vértanúkat nevel; Szent Istvánt, a bíboros 
diákonust, a vértanúság piros zsengéjét, "kinek arca fénylik, 
mint az angyal arca», «ki telve van hittel és Lélekkel». Sorban 
állnak, pálmákkal kezükben ; "tanúi ez igéknek mi és a Szent
lélek» (Ap. Cs. 5, 32). Mily tanúság; ők és a Szentlélek, s mily 
méltóság, mily hivatás l 

c) Liliomos leányokat nevel, élükön a Szent Szúzzel, az 
«Isten templomával, a Szentlélek szentélyéveln. Ágnes, Cecilia, 
Katalin, Lucia, Agatha, s a liliom nem hervad el ezer év után 
sem, s kiviráRzott Mechtild, Gertrúdban, s késöbb Teréziában, 
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Pazzi Magdolnában, Limai Rózllban. Királyi leányok ápolják 
nálunk is : Margit, Jolánta, Kinga. 

d) Finom lelkel(et nevel, kik alkalmasak az Urat ma
gukba fogadni, s organumaivá, médiumaivá válna!;:. Ha nincs 
is tűznyaláb fejükön, de mély tüzű szeretet izzik bennük, 
mint Szent Erzsébetben, Szent Vincében, Szent Szaniszlóban, 
Szent Alfonzban l 

e) Mily fölséges ház, ahol én is élek, ahol engl!m is nevel 
a Lélek tisztaságra, bátorságra, bizalomra, bensőségre. Ez 
elite-társaságba csak nemesen érző s jól nevelt lelkek valók. 
Azért írja az Apostol : «Ezeket írom neked, hogy tudjad, mint 
kelljen foglalkoznod az Isten házában, mely az élő Isten 
anyaszentegyházan (I Tim. 3, 14). Isten ad erőt a tiszta, buzgó 
élethez, a Iwrrekt, következetes fegyelmezéshez, mert «rád 
száll az Úr lelke és más férfiúvá változol>• (Kir. 10, 6). Azért 
vagyok e házban, hogy belőlem is előkelő lélek váljék ; Isten 
is akarja sa Szentlélek dolgozik rajta. 

,\ Szeutiélek vlhígo~ság és lilz • 

.Wl. a) Ajándéka az Úrnak ; oly sajátságos és isteni 
és páratlan, arnilyent ő tud adni, például megérinti a vakot. 
és lát; megérinti a koporsól, és a naimi özvegy örvendező 
anya lesz ; s úgy tesz most is : megnyitja szemünkel, «illu
minatos dat oculos cordis•• s szemünkben fölragyog a fény : 
látók leszünk. Látjuk az Isten nagy gondolatait ... , bevo
nulnak lelkünkbe és eltöltenek, és világosság kél nyomuk
ban. Előbb éjben álltunk, élettelen homályban ; minden 
erőtlen volt: az eszme, a gondolat, a remény ... Végre «in 
lumine tuo videmus lumen11, világosságában látunk. Ezt az 
erőt, illetőleg erőtlenséget tapasztaljuk a lélek változtáva! 
magunkban s a világtörténelemben. Vannak gondolatok, 
melyek őserök gyanánt vonulnak át a lelkeken, például a 
keresztes hadakon a szentröld igézete, a szent kereszt ; az 
Ágoston korabeli egyházon Szent István ereklyéinek tiszte
lete; a XIV. századon Ferreri sz. Vince alakja; máskor meg 
mint gyönge vízerek alighogy szivárognak. Egyszer a Jelkek 
Lüzet fognak tőlük, máskor meg csupa «caput languidum et 
cor moerensn, fáradt fejek, fonnyadt szívek veszik körül 
öket. "Jn tenebris et umbra mortisn, sötétbens a halál árnyé
kában ülünk nélküled, szent édes Lélek, elfajulunk és dicső
séges hivatásunk mint foszló álomkép jelentkezik néha-néha 
előttünk; úgy vagyunk, mint az Inkák eirajult nem;;etsége, 
mely rongyosan, pipázgatva lopta a napot őseik palotáinak 
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romJal közt ; nem értették meg a géniuszt, a lelket, mely 
hajdan lell{esftette nemzetüket. Segíteni akarok magamon, s 
mély tisztelettel töltekezem az Isten gondolataival szemben ; 
szívesen olvasom térdenállva a Szentírást. 

b) A nagy gondolatokat szenvedélyekké fokozza a Szent
iélek. A hideg gondolat nagy sohasem lehet ; nagy csflk az, 
amit nagyon szeretünk. Ha lsten gondolatait nem szeretjük, 
azok is eltörpülnek. Tehát szeretcttel kell átkarolni az Isten 
gondolatait. Az ember szeretettel gondol szülőjére, jegyesére, 
hazájára; e szeretet által lesz az asszonyból anya és jegyes, 
a földből haza. A magyar földre a dán. a norvég is gondolhat, 
de nem gondol rájuk a haza szeretetével. Az Úr Jézusra is 
gondolhat hitetlen, zsidó, pogány ; de azzal a gondolattal, 
mely lelkeket vonz, fűz és forraszt hozzá, csak a szerető lélek 
gondol rá : «Senki sem jöhet hozzám, ha Atyám nem vonzza 
őtn. Lelkünket is megszerethetjük ; de más n földi élet szere
tete, más az az aggódó szeretet, mely végtelen kincset lát 
benne és Krisztus vérét őrzi benne. Gyönyörködhetünk az 
életben, a tavaszhan, de más az örök élet öröme. Gondola
tainkban úszhatunk a titokzatos lét örvényei fölött ; de más 
az az élvezet, mely a titkok örvényei fölött a halhatatlanság 
reményével telik el. Goethéről is hirdetik, hogy harmonikus 
lélek volt; de sír, szenvedés, örök vágy, halál, örök élet nincs 
e harmóniába olvasztva, s így e szerény csalogányéneket síró 
viharok nyelik el. O Szentlélek, te kiemelsz ünneplő, fölényes 
magaslatokra ; benned nem zavarja meg semmi sem örömün
ket: sem halál, sem szenvedés, sem vihar, sem éj. -Élvez
zük magunkban a szentlelkes lélek diadalát. 

c) Mindezt csak az Isten Lelke adja. Az ember imád
kozbatik s vágyódbatik utána, és ugyan ki ne tenné, miután 
biztat rá a bölcsnek tapasztalata : ((Könyörögtem, s belém 
jött a bölcseség lelke)).(Bölcs. 7, 7). O igen, imádkozni fogok 
az édes Lélekért. Az Ur is kívánja öt nekünk, s ö is imádko
zik Lélekért számunkra. Biztosan megnyerjük. A szegény, 
kevély világ nem nyeri meg «az igazság Lelkét, kit e világ 
nem vehet, mert nem látja s nem ismeri öb (Ján. 14, 17). 
Beledisputálja magát a sötétségbe és összes érletrni energiájá
val kételyt s éjt teremt. Visszaviszi a szellemi világot a 
khaoszba, ahonnan az Isten szelleme ép azáltal emelte ki, 
hogy világosságot teremtett. 

A bárom nagy pünkö!idl kegyelem. 

402. <<És kezdének szólani különböző nyelveken, amint a 
Szenilélek ad vala szólaniok>) (Ap. Cs. 2, 4). 
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A pünkösd a legmélyebb értelmű ünnep, mert jóllehet 
minden ünnepen szellem és lélek ünnepel, de itt az áttüzese
dett Lélek árad ki ; innen indul hódítani, alakítani, terem
teni ... Különösen· fiárom nagy kegyelem alakjában: 

a) Az első a szeretet. A Szentlélek a szeretet lelke, és a 
pünkösd a szeretet legfölségesebb kinyilatkoztatása. Meg
jelenik mint gyermekszeretet karácsonykor, szenvedő sze
retetté fokozódik a Golgotán ; izzó, hódító, diadalmas sze
retetté pünkösdkor . . . Szeretet, mely a legjobbat adja 
(datum optimum), a lelki életet s a leghathatósabban adja. 
Jézus lehelte (insufflavit), és viharzó impulzusokban megy 
végig a világon ; kigyullad Pálban, Ágnesben, Perpetuában, 
Teréziában, Ferencben, Néri Fülöpben . . . Mint lávafolyam, 
mely nem hűl ki soha ... «Caritas diffusa», a kiömlött, tüzes 
szeretet. Ú, én is szeretek, s szeretni akarok mindjobban ; ald 
szeret, az erős ; azért erős, mert szeret ; aki gyönge, azért 
gyönge, mert nem szereL 

b) A második kegyel~m a buzgóság. Jézus keresztségnek 
nevezi, tűzkeresztségnek. A szeretetnek hódítania kell. Jézus 
tüzet hozott, és akarta, hogy égjen; parazsat hullatott szí
vünkre ; de hog)' a parázsból tűzláng legyen, ahhoz szftó, 
viharos fuvalom kell, ((spiritus vehemens» ; így lesz belöle 
<magyobb szeretet (diligis plus his). Ez a túz ég az egyház 
ereiben, ettől ((suspirat et aspirat ad sanctitatern», fohászko
dik és törekszik a szentségre. Nincs nyugta. Kibocsátja rajait: 
apostolokat, kik Szent Pállal bemutatkoznak, hogy ((kitágult 
a szívem felétek, korinthusiak»; ((kitágult szív» jellemzi az 
apostolt, belefér a világ. A szeretet tágította ki s buzgóságra 
neYelte ... ((suspirare, aspirare>> tanította. 

c) A harmadik pünkösdi kegyelem az imádság lelke. 
Az ima a Szentlélek atmoszférája. Ima várta, ima hívta, ima 
kísérte, és a Lélek maga ((imádkozik bennünk kifejezhetetk n 
nyögésekkeln, ((gemitibuS». «Gemitus», ah ez az igazi szó. 
olyan mint gerlebúgás és esti harangszó l Bensőséges, mély, 
lágy érzelem l Nincs bensőségesebb, mint a hó ima. Hogy 
fest, hogy sugárzik, hogy lágyít, hevít s boldogít l Mel et 
oleum, méz és olaj l Enyhít és édes. A:z. ima lelkét kérnünk 
kell és féltékenyen óvnunk kell ; mikor megnyertük, meg kell 
köszönnünk ; ha nélkülözzük, utána kell járnunk. «Spiritus 
gratiae et precumn, az egy; a kegyelem és imádság egyült 
jár. A szentek az ima stilítesei l Tehát imádkozzunk, vagyis 
vágyódjunk, törekedjünl•, fohászkodjunk, esedezzünk, alá
wojunk meg mélyen, hogy lehajoljon hozzánk az úr l 
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A laoltó és bizonyságtevő Vlgasztal6. 

~3. a) «A vigaszialó Szenilélek pedig, kit az Atya az én 
neuemben küld, az titeket megtanit mindenre és eszetekbe juttat 
mindent, amiket nektek mondollam>> (Ján. 14, 26). Megtanit 
arra, amit nem értettetek meg ; tanításától a dogma érzéssé, 
a hit életté, a remény gyakorlattá válik bennetek. Nem ta
nokra, hanem életre tanít. A Lélek nem iskolamester, hanem 
életelv ; tudománya nem betű, hanem érzés, lelkesülés és erő. 
E tekintetben a Szentlélek arra törekszik, hogy a hit eleven 
életté, a tan érzéssé és tapintattá váljék bennünk, hogy föl
kent, lelkes emberek legyünk, kik egyéniségükkel bizonyítják 
az Urat. Tehát át kell élned a hitet és a tant az életről és 
erényről, akkor lesz a tied. Míg csak fogalmaid vannak róla, 
addig nem hat akaratodra igazán; nincs tapasztalatod. 
A fogalom, a képzet is csak akkor erős, ha érzéseket ébreszt ; 
az újra és újra átélt érzés a hatalom. Azért tehetetlen a tan, 
hit, elv, melyet értünk, de érzéssé, tapasztalattá nem változ
tatunk. Onnan az ür a beszéd és a tett közt; máskép beszél
nek és máskép tesznek ; «die ewige Melancholie des Besser
wissens und Schlechtermachens». 

b) «Én kérem az Atyát és más Vigasztalót ad nektek ... 
Nem hagylak árván titeket>> (Ján. 14, 16, 18). A Szeottélek 
«paraclylus», segitő lélek. Megvéd és megvígasztal, bátorságot 
önt belénk az igazság öntudatos átélése állal, fölemel, eman
cipál a világ illuzióinak s lázainak gyöngesége alól. Azután 
megóv az elzülléstől, melyet az élet értéktelenségének kisér
tete hoz reán.l<. Megsegít, hogy érezzük létünk s lelkünk vég
telen értékét, s ne vessük el magunkat ; hogy mindenekfölött 
becsüljük a szívbeli tökéletességet s a belső értéket. -A vi
lággal szemben is megvéd, mert rámutat jócselekedeteinkre, 
melyeket lehet tagadni, de nem lehet súlyukat nem érezni. 
Er. a lélek legyen segítőm s forraljon föl ; a vízből is akkor 
lesz feszítő energia, ha forró ; a vér, a lélek is úgy van. 

c) (<Mikor pedig eljövend a Vigasztaló, kit én küldök neklek 
az Alydlól, az igazság Lelkét, ki az Atyától származik, ö bizony
ságoliesz felólemo (Ján. 15, 26). Az a szív, amely a Szentlelket 
vette, nagy fogalommal bír Jézusról s forrón szereti ót, át
h~sooul hozzá s föltünteti magán képét. Ezek a kipuszUtha
tatlan Kriszlus-képmások ráulalnak a krisztusi élet mélysé
geire; ezek a folyton hajtó és zamatos gerezdeket termő szőlő
vesszők a tüzes, mézes szőlőtőke örök erejére. Aki tehát a 
Szentlélek erejét életlé változtatja, az tanúságot tesz Krisztus
ról. -Bennem is tanúskodik a Szentlélek bűnröl és igazság-

Probés:&ka : Elmélkedélek. II. U 
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ról ; hűségesen meg akarom fogadni tanúságát, s a szerint 
ítélek. · 

•Altissimi donum Del.• 

404. a) A Szentlélek a «fölséges Isten ajándéka», nekünk 
is ajándékot hoz ; élettel kedveskedik, édes, szép, gyöngy
élettel. A földi élet akkor édes, ha nem üres s ha nincs telve 
mulandósággal. A mulandóság fájós érzéssel tölti el öntuda
tunkat, s ez telíti a világias lelket. Nem szeret szétnézni ; 
magaslatokra nem emelkedik ; a jövőbe nézni fél, a mélysé
get kerüli ; ha pedig tényleg a mélybe néz, borzad s elváltozik 
arca. Amily mértékben nőnek rajta a mulandóság öreg estéjé
nek árnyai, abban a mértékben vigasztalan. Van-e szomo
rúbb látvány, mint egy ledér öreg embernek arca? Ellenben 
a Szentlélek a legmélyebb, a legerőteljesebb, a legöntudato
sabb életnek lelke ... Ű is édes élettel kedveskedik, de aján· 
dékai az élet teljét hozzák ; életet ad az Isten s megeleveníti ; 
egészséget ad ; erő megy ki belőle, s a vérfolyásos lelkek, kik
nek életük szétfolyik, meggyógyulnak ; tiszta vért ad ; szem· 
világot ad : «respice», nézz rám s ismerj föl. Hitet ad, erőt, 
megindulást, megolvadást, ad könnyeket, lelkesülést, halha
tatlan reményt. 

b) Tűzzel jön a világ szelleme is ; de tüze emészt ; füs
tös és sötét ; szenvedélyes ; energiákat ébreszt ; erőlködéseket 
végez; nagy port ver föl; nagy lármát csap. Az emberek dol
goznak, lótnak-futnak, de kiélik magukat, s minden ilyen élet 
olyan, mint a pásztortűz helye a virágzó rét közepén. Más
nak juttatják életük erejét ; az ifjúkor a gyönyörnek, a férfi
kor az érdeknek él, s miután kiadták erejüket, nem marad 
nekik más, mint a bánat s blazírtság. Szegény, leperzselt 
lelkek. Ellenben a Szentlélek tüze, a bensőség melege, a lelke
sülés heve, az élet jótékony melege kiégeti a salakot, a rosz
szal l Emészti azt, amit a Szentírás rossz értelemben testnek 
mond ; mert ahol az uralkodik, ott meg nem marad ; nem 
marad meg lelkem az emberben - mondja az Úr - mert 
test; de ezt a testi embert elpusztítarn majd s kiöntöm lel
kemet a nehézkes, érzékies emberekre, s prófétákat nevelek; 
kidörzsölöm szemeikből az álmot s mámort. Ez a tűz ég ben
nünk, Lelénk ég, s nem akarunk szabadulni jótékony melegé
től. Ez az élet melege l 

c) A világ lelke is akar világot teremteni, megújltani, 
átváltoztatni s nagy kultúrmunkát végezni, nagy intézmé
nyeket teremteni; de a földbe növeszti őket, «és elfordítják 
elméjöket és lesütik szemeiket, hogy ne lássák az eget» (Dan. 
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13, 9). A ghorror futuri saeculi» veszi körül őket. Munkájuk 
inkább fáradtságot, mint szabadságot hoz s gépeikhez köti 
őket, ezek által akartak uralkodni ; de a nagy erők, melyeket 
ők szabaditottak föl, szolgáikká tették őket. Személytelen 
zsarnoki hatalmakká válnak, külön pszichológiáva}, tempe
ramentumma}, s elgyötrik az emberiséget ; a szenvedélyes 
törtetést tüzik ki életfeladatul nagy logikai következetesség
gel, de pszichológiai képtelenséggel. Ellenben az Isten lelke 
a világot belülről, belső elveiből, a jóság- s igazságból akarja 
kialakítani, s azért aztán szépségbe fejleszti. Lelkeket sza
badít föl szabadságra, melyek kevéssel beérik, s a világot, a 
munkát, az észt s vívmányait csak arra használják, hogy a 
lélek élete szépen, nemesen kifejlődjék. Méltóságot, lázas ön
emésztést sehol, soha. Igy kell járni a világban Isten-szerető, 
igénytelen lélekkel ; úgy kell nézni minden virág szemébe, 
hogy mondja : azért vagy, hogy én is ily szép legyek ; úgy 
kell leülni a forrás mellé az árnyékos pázsitra, s szeretettel 
gondolni az isteni mélységek forrásaira, melyek bennünk 
mint gondolatok s érzések fakadnak. 

•Ne szomorU.sitok meg az lsten Szeotlelk6b (Er. 4, 30). 

405. a) Megragadja a lelkemet a gondolat, hogy meg
szomoríthatjuk őt. Ha megszomoríthatjuk, akkor hát szeret, 
törődik velünk. S valóban, mily mélyek megszomorodásai l 
Első a pokol, az ő telbúsult haragja»; második a halál, mely 
a szép életre akarata ellenére szállt ; harmadik a bún, mert 
a ,,fegyelem Szentlelke clriasztatik az érkező hamisságtóln 
(Bölcs. l, 4). Ha őt megszomorítjuk, akkor voltakép magunk 
szomorodunk el; elvesznek lassanként igazi örömeink, melyek 
az Istennel telt lelkekben fakadnak ; érzékünk, hajlamaink 
földízűek lesznek. Lélek, szellem, kegyelem átlátszó köd
képekké válnak, s kiverődnek rajtunk az unal~m s az ö~egség 
vonásai; meghasonlunk. Isten ments; szolgálJunk az Urnak 
«in laetitia>>. 

b) «A lelkel el ne oltsátok» (I. Tess. 5, 19). A Szentlélek 
tűzláng, de a tüzet is ki lehet oltani ; ki lehet ölni a lelket. 
A bocsánatos vétkek gyakori s könnyelmű elkövetése ki-ki
oltja a bensőség s ragaszkodás érzetét, lehűti ezt a finom, 
kényes lelket ; ores delicata Spiritus». Nem csoda, ha a köny
nyelmű lélek, mely kis bllnökkel nem törődik, halálos bűnbe 
is esik. Azért vigyázok s minden készakaratos Isten-megbán
tást kerülök ; kényesnek kell lennem életemre. 

c) El ne dasszátok a lelket ... alacsony, nemtelen visel-
tP 
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kedéstek által. Átérzem, hogy a Szentlélek figyelmet, kész
séget, előzékenységet érdemel, s nekem mindig az előkelő 

érzés e magaslatán kell állnom. A lélek is eldurvulhat, el
vesztheti az érintetlenség méltóságát s a korrektség szépségét, 
s a Lélek indításait alig érzi meg. Ime, érzékenységern által a 
Szentlélek organuma lehetek, s ő bennem lakik ; eszköze lehe
tek, s ő állalarn dolgozik ; de lehetek tört lant s eliszaposodott 
lagúna is. Figyelek tehát a Szentlélek indításaira s sugalla
taira l 

.Szellem és élet>. 

406. a) Pünkösd van, a Lélek ünnepe. Lejött az égből 
a fergeteg szárnyain, a szél zúgása az ő beharangozása, villá
mait lehozta s tüzes nyelvekké olvasztotta ; angyalait fönt
hagyta, de kerubos, szeráfos, bator lelkeket állított a világba, 
apostolokat ; tüzes szavak, ihletett arcok, megindult tömeg 
az ő művei. Pünkösd van. Ez a Lélek a hitnek lelkes ugyan
csak az isteni szereteté, a tisztult lelkiségé, a remeklő erköl
csiségé ; caritas et spiritalis unctio. 

L A Lélek nem tudomány. Sokat tudhatunk, s még sincs 
lelkünlc. A Lélek az a bensőség, melegség, indulat, meggyűző
dés, életöröm, tetterő, mely az embert áthatja és emeli. 

2. A Lélek nem múveltség; az írás-olvasás, a kullúr
művek hidegek, nem húznak, nem töltenek ki ; hidak, gépek, 
emlékek inkább terhek, melyek gyakran lenyomnak igény
telenségünk érzetébe. A Lélek az teltség, élvezet, édesség, 
lendület. 

3. A Lélek nem külvilág, akár pompa, hfr, érvényesülés 
legyen ; szép-városok, boulevardok, szobrok, diadalívek, 
mindez szürke és hervadt lehet ; feledjük vagy rászokunk ; 
a Lélek az a belső világ, az öntudat az isteni életről s erőről. 

4. A Lélek nem haladás ; a haladás ködös, göröngyös út, 
mérhetetlen perspektívákka!, telve rejtelemmel, de céltalan
sággal is ; a Lélek pedig az én édes jelenem s tavaszi remény
ségem. A haladás az emberiségre nézve olyan, mint a viraló 
ákácfasor, melyen át a gyorsvonat vágtat s virágos ágaiba 
leheli fojtó füstjét ; e fojtó füstöt érzem, s e virágos ákác olyan 
nekem, mint a menyasszony fátyola, melyet szemfedőből csi
náltak. Ellenben a Lélek az az örök, fölényes élet, melyet már 
itt kezdek meg, s biztos vagyok halhatatlan jövőjéről l 

5. A Lélek nem test, nem érzék, nem érzéki öröm és 
élvezet ; az mind gyorsan hervadó virág, s hozzá még könnyen 
kábító s mérges virág ; a Lélek test s érzék fölött álló, saját 
útjain járó, a végtelen Isten felé törekvő hatalom, mely a 
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tisztaságban, az erényben, az öntudat harmóniájában bírja 
szépségét, mely ezt a szépségét az Istennel való érintkezésbőL 
az ő befolyásából fejleszti s azt odaadásában teljesen neki 
adja át ; üresnek érzi magát nélküle. 

6. A Lélek nem te ... , nem ó. Nem világ, sem család ; 
nem atya, anya, gyermek, nem az a másik, ha még oly közel 
áll is hozzám. A Lélek az az «én», az az enyém. Az én valósá
gom, öntudatom világa ; ahogy én hiszek, élek, tűrök, küzdök, 
bízom ... én, én magam ... , egymagam úszva a vihartól el
ragadott léghajón ... vagy egymagam az óceán hajóroncsán ... 
vagy egymagam elevenen eltemetve. Én, kiben az Isten él ; 
én, ki önmagamban s önmagamon át Istenre nyitok s vele 
egy vagyok. 

7. A Lélek nem theológia, sem tudományos iskola. 
A theológia igyekszik az isteni létnek s életnek valamiféle 
kifejezést adni ; azt megérteni s formulázni. Ez az igyekvés 
többé-kevésbbé csütörtököt mondhat; a formulák elégtele
nek lehetnek. De theológiai szisztémáktól független a titok
zatos, isteni élet. Mennyi szisztematikus theológia van az 
Isten szentjeiben? Nagyon kevés. 

b) Ezt a belső világot a szentírás mennyországnak, Isten 
országának is hívja. Az lsten országa, az az isteni belső világ, 
melyet lelkemben a Szentlélek formál : erényesség, béke és 
öröm. Az erényesség fény is, erő is, szépség is, összhang és 
forma, fegyelem és arányosság ; átélern ezt a belső valót eré
nyes aktusaimban ; hitben, reményben, szeretetben, bizalom
ban, áhítatban, küzdelmes, törekvő, bátor, Istenhez ragasz
kodó, nemes, tiszta, áldozatos, türelmes, készséges, finom, kí
méletes, jóindulatú, érdeklődő, nagylelkű, elnéző, alázatos, 
igénytelen, fennkölt lelkületben. E lelkületet élvezem, mint 
békét s édes örömöt. Ez lsten-országnak végtelen sok ki
adása lehet ; de mindegyikét a Szentlélek ihleti s élteti. 
A lélek ez állapotát kegyelmi állapotnak hívjuk, s azt min
dennél többre kell becsülnünk : az isteni élet az igazi kincs. 

c) Kiesünk ez állapotból a halálos bűn által. Aki halá
losan vétkezik, annak lelkéből az Isten lelke kivonul s a bensó
séges szeretet kapcsa Istennel megszakad; kiesik belöle lelki 
életének szépsége, az a sajátos, isteni szépség, isteni forma, 
isteni harmónia. Ha tudóssá, ha híressé válnék is, ha angyal 
adná át neki szépségét, nem használna neki, mihelyt a vég
telen élettel megszakadt összeköttetése ; az örök isteni élet 
tökéjéről le van tépve e venyige; gyümölcsöt, vagyis isteni 
értéket s érdemet nem hoz életre. Honnan hozza, ha gyökere 



166 PROHÁSZKA OTTOKÁR 

nem az Isten többé? Nélkülem semmit sem tehettek töhhé? 
Nélkülem semmit sem tehettek ... , ami latba esik nálam, azt 
nélkülem nem tehetitek. Ha halálos bűnben vagytok, segítlek 
titeket, hogy térjetek meg, hogy tartsátok meg a törvényt, 
de isteni élet, melyet velem való édes öntudatban, egyesülés
ben élhetnétek, melyet a szívemből adok s osztok meg veletek, 
az nem lesz bennetek. - Vannak azután kisebb bűnök is. 
Ezekre azt mondom : Nézzetek a Szentlélekkel egyesült isteni 
lélek arcába, teljetek el szépségével s ne borítsatok rá árnyat. 
Aki bocsánatosan vétkezik, egykedvűen, nem törődve a 
lélekkel, az megszomorítja a Lelket. Ne szomorítsátok meg 
a lelket. Ne zavarjátok meg ezt a tiszta szemet, ne boritsatok 
hervadást és lelketlenséget e felhőtlen arcra. Ne durvilsátok 
el; oly átlátszó, hát ne homályosítsátok el ; oly lágy, érzé
keny, amellett erős és ruganyos, ne mérgezzétek meg erejé
nek forrásait. 

A Lélek elslí hatúsal. 

407. al «Amint pedig e szózat lőn, sokaság gyülekezék 
egybe. . . Álmélkodának pedig mindnyájan és csodálkozána/c 
egymás közölt. Ekkor előállván Péter a tizeneggye(, fölemelé sza
vát és szóla nekik . . ,,, (Ap. Cs. 2, 6, 12-14). A Szentlélek be
szédre is s figyelemre is indít; arra, hogy adjunk, s arra is, 
hogy vegyünk. Indít arra, hogy mások lelkes gondolatait szí
vesen fogadjuk és azokat hasznunkra fordítsuk. Mások buz
dításából és prédikálásából mindig lehet hasznot merfteni, 
ha nem a szónokot, hanem önlelkünket kritizáljuk. «Nincsen 
az a rossz prédikáció, amelyből valamiféle hasznot nem me
rfthetnénkn, - mondja Szent Teréz, egyike a legszellemesebb 
nőknek. Ha épületes olvasmányt olvasunk, ne nézzünk arra, 
hogy ezt másokkal is közölj ük, hanem, hogy őszintén megalá
zódva lelki hasznot merítsünk belőle. Istenről, lélekről, szent 
életről, az Isten nagy dolgairól beszéltek az apostolok. mert 
ezzel voltak tele; mások a világias életet dícsérik, mert a2 
isteni bensőséget és mélységet önmagukban nem ismerik. Ás· 
sunk mélyebben; mily nyomorult az ember, kinek a világ, 
az arasznyi lét imponál, s saját nagyságának önturlatára 
nem ébred. A Szentlélek önmagunkba fordít s végtelen vilá
gokba int. 

b) «Álmélkodának pedig mindnyájan s csodálkozának egy
más közölt, mondván: Vajjon mi lesz ebből? Mások pedig csúfo
lódva mondák: Ezek tele vannak mustla[,, (Ap. Cs. 2, 12). Ime, 
két benyomás s két ítélet ; álmélkodás és csúfolódás egy és 
ugyanazon jeleneten. A Lélek a maga hangulatai szerint veszi 
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benyomásait ; objektív és szubjektív elem van azokban. 
A reflektáló léleknek szét kell ezeket szednie, nem szabad 
egyoldalúan a szubjektív impulzust követnie, különben ön
magának bohócává válik. A világ tele van szubjektivizmus
sal, és mégis kevés benne az igazi szubjektum, a reflektáló, 
emancipált, tisztult egyéniség ; az ilyen szétszaltítja a szub
jektív benyomások illuzióit, s nem ítél anélkül, hogy előbb 
objektíve informálódni ne próbálna. Ne üljünk fel benyomá
sainknak ; mondjuk mindig: ilyen a benyomásom, de utána 
nézek, nem nagyon relatív és szuggesztív-e? 

Keresztények esak az egyh6z llltal lettGnk. 

408. ((Es hozzájuk álla az napon mintegy háromezer lélek» 
(Ap. Cs. 2, 6, 41). 

a) Keresztény vagyok és reflektálok az elvekre, melyek 
által azzá lettem. Kereszténnyé lettem azáltal, hogy Krisztus
ban az isteni tekintélyt fölismertem és magamat neki átadtam, 
ő vezet, ő nevel engem. Az igazságot illetőleg a M esi er isteni 
tekintélyét követem ; a lelki élet fejlesztését, növelését ille
tőleg a Megváltó kegyelemszereit hasznfllom ; a híveknek, 
testvéreimnek összműködéseit illetőleg a kormányzó, intéző, 
apostoli tekintélynek hódolok. Mindezt az isteni tekintélyt az 
egyházban találom fel. Isten fektette az egyházba ; ő áll jót. ; 
ö gondozza e nagy vezérlő, intéző hatalmat. Nem is csoda. 
Hisz ez az ő intézménye. A levegőt nem lehet a kémiára bízni 
és a vizet nem lehet a laboratóriumok szűrőiben előállítani ; 
a termést nem szabad üvegházaktól várni s az anyai szere
tetet sem felsőbb leánynöveldéktől ; más forrásokból kell 
ezeknek a létet fönntartó elemeknek áramlaniok ; épúgy az 
összeköttetést az lsten és az emberi lelkek közt nem lehet a 
tudománytól, nem a kathedráktó! várni, annak oly általános
nak kell lennie, mint a napvilágnak és levegőnek : ez az egy
házban megörökített, isteni tekintélyre van bízva. Hiszek s 
örvendek ! Nem nézem az embert; a pápában nem nézem, 
hogy olasz-e vagy francia; nem kutatom az egyház történel
mé-ben is érvényesülő ármányt és politikát. Mindc:~. emberi, 
de a tekintély döntése s iránya isteni ; nekem ez elég l 

b) Kereszténnyé lett mindenki nem a «rabbh) tan án való 
kedvtelés, nem filozofálás által, hanem az apostoli tanítók
hoz kellett szegődnie, ha keresztény akart lenni s nekik enge
delmeskednie. Hogy mit mond a Mester, azt az apostoloktól 
kellett megtudnia ; aki okosabb akart lenni, az megszünt ke
reszténynek lenni; kizáratott. Ime, a kereszténység nem tan, 
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hanem tény, a meggyőződést követő fölvétel az egyh:izba s 
magában az egyházban hódolás, engedelmesség, ragaszkodás 
az apostoli tekintélyhez Ime, a nagy tény: ragaszkodni a 
tekintélyhez s élni . belőle l Mint ahogy az Oriens népeinek 
élete a tradíciók batalma alatt ma is olyan, amilyen volt a 
pátriárkák korában: úgy az egyház, amennyiben a hitet és 
erkölcsi elveket hordozza, a változatlan, folyton élő régiség. 
Élő és el nem múló évezredek l E tekintély alatt élek s halok ... , 
e tekintély révén közel vagyok Krisztushoz ; van !<szentséges 
atyám», van lelkiatyám. Jó nekem l Ha Európa a változatok 
színtere, leghatalmasabb intézménye mégis a változatlan 
tekintélyen álló egyház. A népek életét az hordozza ; a lelkek 
világát is az gondozza. Az összeköttetést az örök régiókkal 
az eszközli; jó nekem itt lenni l Élek, élek ragaszkodó hűség
ben, s ha Krisztust keresem, az egyházhoz fordulok. Hogy mit 
kell hinnem, azt itt veszem ; hogy mit kell éreznem bűnne), 
erénnyel szemben, azt itt merítem. Lelkem ez otthonának 
intézményeit s szokásait tisztelem ; nem járok azok nyomai
ban, kik az okoskodástól élni és örvendezni elfelejtenek. «<tt 
az Isten háza és az égnek kapuja)), A kapu előtt nem kell 
ácsorogni, hanem be kell szaladni s magát otthonosan érezni ! 

c) Kereszténnyé lett mindenki a szentek nagy közösségé
nek földi kiadásáért, az egyházért való lelkesülés által. Föl
séges, isteni alkotás; Krisztus szemefénye; elites lelkek gyü
lekezete. Mindenkinek égnie kell javáért s becsületéért. Le
gyen nagy, fölséges dóm az Isten egyháza; az evangélium és 
a sacramentum foglalatja, Krisztus való, igaz ábrázatának 
kerete és az ő kenetes lelkének Grál edénye, legyen egységes, 
egyetlen egyház; előbb nemzeti egyházakat akartak. Bossuet
nek írja De Bausset: «Eminenciád, nel•ünk független, szabad 
(nemzeti) egyház kell; ez az a pont, ahol elválunk)), Nem, nem; 
nekünk egységes, krisztusi egyház kell. Legyen szent, szellem
mel és lélekkel telt; ez legyen ambíciója. Előbb az volt a 
tendencia, hogy az egyház úr legyen s nagyhatalom, s az állam 
fölött is uralkodjék. Mi ezzel nem hibelődünk ; a mi vágyunk 
az, hogy az anyaszentegyház minél több és minél szebb lelket 
öleljen föl szívére. Szeressük az egyházat úgy, mint a zsidók 
Jeruzsálem városát: (<Ha elfeledkezem rólad, Jeruzsálem, 
legyen elfeledve jobbkezem. Torkomhoz ragadjon nyelvem, 
ha meg nem emlékezem rólad, ha nem teszlek fővigasságom
nak)) (Zsolt. 136, 5, 6). 
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A Pünk6sd szelleme. 

~09. szemben a Karácsony s a Húsvél szellemével: a) Az 
első Karácsonykor künt Betlehemben nem volt ünnep, ha
nem inkább vásár ; nagy sokadalom hömpölygött az utcákon, 
és űt, ki már köztük járt, nem vették észre. Azután beállt az 
éj, s lett nagy, mély, éjjeli csend; nem várta őt senki. Ellen
ben a Pünkösd ünnep, nagy nap, a törvény ünnepe, ünnepélyes, 
délelötti óra Jeruzsálemben. Benn pedig várják, imádkoznak ; 
és íme, akkor tör le zúgó viharban a magas égből s leszáll és 
kigyúl az apostoli gyülekezet fölött. Ezzel jelzi : l. hogy vár
juk őt lelkendezve. Várjuk, ő majd eljön és ad kegyelmet; 
mi meg nem teremthetjük az erőt, de ő adja ezt és magát 
adja; készítsünk neki helyet; az alázat vonzza őt. 2. Vágyód
junk utána: Veni, Veni, ez a lélek vágya. Hogy kívánkoztak 
ők, és ki ne kívánkoznék? Mily dicső s bőséges ez a Szentlélek J 
Vágyik a lélek az ő atyja, tanítója, mestere után. Hisz ő 

atyánk ; születtünk Szentlélekből, megkereszteltetünk Lélek
ben, megerősödünk a Lélek által. A Lélek imádkozik bennünk 
kifejezhelellen vágyakozással; húgunk, mint galambjai. Hogyne 
jönne hozzánk? 

b) A Húsvét a győzelem, a diadal ünnepe, de a szívek 
még nem veszik be. A színen vérfoltok, keresztek éktelenked
nek, no meg a kifordított sírkő. Vert hadsereg az Úr csapata, 
melyet ármány, hazugság s erőszakoskodás félelemmel és 
rémülettel tölt el. Az élet már föltámadt a sírból, de csak 
tanítványainak jelent meg, ereje még külre nem áradt. Ellen
ben a Pünkösd a diadalmas s kiáradó élet ünnepe ; a magas 
égből lezúg ereje és tért foglal. Tüze gyujt ; mécscséből tűz
oszlopok indulnak világgá. Ah, nézzétek e diadalmas Lelket J 
Lelkem neki kristályhasáb, melyben sziporkázva töri meg 
sugarait, ragyog, vakít. Villanásokkal, sziporkázásokkal be 
nem éri, neki tűzvész kell. Tüzet fog tőle az apostolok lelke, 
a vértanúk szive, a szíízek vére. Minden testet meg akar 
emészteni ; ((kiöntöm lelkemet rninden testre''; elváltoztatom 
((a szikrát üdeligettéés a pusztát ((oázissá" és énekelni fognak 
((juxta dies juventutis suae», jegyesi éneket. Ó Lélek, test, 
szikla, puszta vagyok én is, s néma is vagyok, énekelni nem 
tudok ; segíts s taníts. 

Az apostoll egyház lelki élete, 

~10. ((Az első keresztények állhatatosak valának az apostolok 
tanllásában, a kenyérszegés közösségeben és az imádságokham 
(Ap. Cs. 2, 42). 

a) A Szentlélek rámutat az apostoli egyház lelki életé-
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nek három jellemvonására. Egyszerű erőkön épül föl a szép 
világ; egyszerű elvek teremtik meg a keresztény élet zsenge 
tavaszának szépségét. Kitartöknak kell lennünk az apostolok 
tanításában. Forma, arány, keret kell mindenekelőtt a szép 
élethez ; kel1 gazdag tartalom, melyből a lélek kialakitja vilá
gát; kell termékeny talaj, melyből gyökerei táplálkozzanak. 
Ezeket az apostoli tan nyujtja. Gazdag forrásokat, áldott 
rétegeket nyujt. Önmagunkra hagyatva sötétben tapogatód
zunk, téves irányban indulunk s szuggesztióinknak s illu
zióinknak leszünk áldozatai. Terméketlenül, meddőn állunk 
a világban. Az apostoli tan nyujt nekünk eszményi, erköl
csi irányt s erőt. Bármily tehetség és tűz legyen bennünk, 
foglaljuk le bízvást az élet és szépség és boldogság e telepeit; 
hajtsunk ki tavaszi pompában. Ne imponáljon a sok kontár. 
ki mind eredeti a kudarcban l 

b) «A kenyérszegés közösségében». Az élethez kenyér kell ; 
kell folyton friss vér, üde lélek ; ezt Krisztusból vesszük 
Ü a mi kenyerünk; életünkké, erőnkké válik. Hányszor for
dult azóta a világ ; milyen más a liturgia most, mint volt 
akkor; a templom és az ember most, rnint volt az apostoli 
időkben ; de az oltáron a szentség ugyanaz, és az oltár előtt 
térdeplő éhség is ugyanaz. Kenyeret kérek ; Jézus életét 
veszem; ez az apostoli egyház és a XX. századbeli krisztusi 
élet kulcsa. 

c) <<És az imádságokban .• ,ll Jól tudtak imádkozni; 
gyakran olvassuk, hogy mikor imádkoztak, lejött rájuk a 
Szentlélek ; látni való, hogy az ö imádságuk eget ostromló, 
erőszakos imádság volt. Én is buzgón akarok imádkozni, 
úgy, mint aki valamire szorul és csak könyörgés s esdés útján 
juthat hozzá. EI akarok érni valamit imámmal; nem szokás
ból, hanem kiálló szükségből imádkozom. Tudom, hogy azon
kívül bele kell fektetnem életembe egész valómat, s a termé
szet erőit époly buzgalommal kell kifejtenem, mint a lélek 
imaenergiáját. Igy érvényesül természet és kegyelem, s nem 
megfordítva, hogy aki imádkozik, az mindent Istentől vár 
és meg nem feszül, és aki megfeszül, mindent a természettől 
vár s nem imádkozik. Ezek torzulások és elfajulások. 

Paulus epo~lolus. 

411. a) «Nem tudjátok-e, hogy kik a szentélyben foglalkoz
nak, a szenlély/;űl valókal eszik ..• ? Én pedig ezek egyikével 
sem éllem)) (l Kor. 9, 13). Szent Pál kitárja lelkét. Nem kenyér
kereset viszi. Ű apostol szenvedélyböl s nem hivatalból. Az ő 
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apostolsága hév és tűz, életét a lelkek üdvözítésére szentelte. 
és a lelkeket azért kell üdvözítenie, mert szereti Krisztust. 
Neki nemcsak az lebeg szeme előtt, hogy a lelkek pokolba ne 
jussanak, hanem ösztönzi öt az Úr szeretete, mintha így 
szólna hozzá: Pál, szeretsz-e? ú, ha szeretsz, akkor tudod, 
hogy mit tégy? Ments, üdvözíts l Ez a szeretet ragadja őt, 
ez a szeretet az ö ura s ő a szolgája. Szent Ágoston ezt <•lumi
nosissima, flagrantissima caritas, ineffabilis potestasll-nak 
nevezi. S hogy mennyire hatalmas ez erős heves e szenvedély, 
azt Szent Pál találóan jellemzi, mikor azt szükségességnek 
mondja. uNecessitas mihi incumbib. Látjátok, hogy dolgo
zom, buzgólkodom, égek ; de ne csodállwzzatok. Nekem ezt 
kell tennem, ragad a hév. Annyira megy, hogy azt mondja : 
ttMert ha jókedvvel cselekszem azt, jutalmam vagyon; ha 
pedig kényszerűségből ... micsoda tehát az én jutalmam?)) 
Nekem ebben érdemem nincs. Ne dícsérjetek mindezért a 
munkáért, mert úgy vagyok vele, hogy édes kényszerűségből 
teszem, oly élvezet ez nekem, hogy repülök feléje; s mit 
dícsérjetek ezért? Én ragadtatom. Azt mondhatnók erre Fes
tussal : Pál, félrebeszélsz ; a szeretet megzavart téged ! 
Az ösztön kényszerűségél máshol fölpanaszolta, mikor 
mondta : más törvényt érzek tagjaimban és véremben ; nem 
azt teszem, amit akarok ; de a szeretet kényszerűségének 
örül, s az égő, a lángoló szeretet alattvalójának vallja magát. 
A szeretet tesz velem, amit akar ; ne dicsérjetek. Infelix ego 
homo l kiáltott föl az előbbi törvény említéséné], most pedig 
mi kiáltjuk : o felix homo l Mily boldog ember, aki így szeret. 
Szent Pált a buzgóságra, a lelkek iránti hevülésre az Úr Jézus 
iránti szeretet izzítja. Ha valaki buzgó akar lenni, annak sok 
mindenféle motívumból lehet kiindulnia. De a legterméke
nyebb motívum a szeretet az Úr Jézus iránt. Ha valakit 
hevít az Úr Jézus, ha aszeretet ragadja, annak van mérhetet
len, kifogyhatatlan buzgósága. 

b) uM ert midőn mindenkitől függellen valék, mindenki 
szalgájává teltem magamat. hogy annál többeket nyerjek meg)) 
(l Kor. 9, 19). Szent Pál ezt a buzgalmat a teljes odaadással 
azonosítja. ő mindenét, egész életét fekteti bele apostoli 
munkájába ; örömeit, gondjait, szabadságát ; mindenkihez 
alkalmazkodik, hogy mindenkit megnyerjen. Ezt is azért 
említi föl, hogy lebilincselje a szíveket s Krisztushoz vezesse ; 
független voltam és senkire sem szorultam, de lemondtam 
szabadságomról s mándenkinek szolgájává lettem. ~lhettem 
volna mint tisztességes farizeus, elvonultságban ; nem tettem, 
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szolgálni jöttem s szolgálstba fektettem bele életemet. Lehet
nék anachoréta, élhetnék magamnak ; most pedig minden
kinek élek, mindenkinek szolgálol\, hogy mindenkit Krisztus
hoz vezessek. Máshol elmondja, hogy olyan mint a dajka, 
nem is édesanya, hanem szolgáló dajka. Dajka, aki tejével 
táplálja Krisztus gyermekeit ; aki odaadásból és nem bérért 
teszi. MHéle aranyos, felséges ragyogó lélek Iehetett ez a 
Szent Páli Hogy kell itt e tűznél melcgednünk, hogy kell 
ide iskolába járnunk l Csak akkor leszünk teljesen boldogok, 
ha ezt eltaláljuk, ha vérünkkel, életünkkel iparkodun)( máso
kat segiteni és mindenkit segíteni, akit lehet. Mily áldott 
hivatás apostolnak beválni s a boldogságot a lemondásban 
föltalálni l De ez a lemondás gazdag boldogsággal s élvezetlel 
teljes. . 

c) <<Jobb nekem meghalnom, mintsem hogy valaid az én 
dicsőségemel meghiústlsa" (9, 15). Szent Pál teljes önzetlen
ségében mutatja be magát. Azokra fáj a szíve, akik gyanú
sítják, hogy keres valamit. Nem keresek semmit, pedig a 
törvény azt mondja : <•Non alligabis os bovi triturantill, a 
nyomtató ökörnek be nem kötöd száját, és Cézár katonái is 
zsoldot kapnak, s különben ö maga is vallotta, hogy akik 
az oltárnak szolgálnak, az oltárról egyenek ; és mindezek 
után mégis azt tartja : nekem az sem kell. Inkább meghalok, 
semhogy le ne foglaljam a teljes önzetlenség dicsőségét. És 
mi lesz végre is dicsőségem, koszorúm? Nem egyéb, mint az 
evangélium maga ; én boldognak érzem magam, ha az evan
géliumot hirdethetem. Önzetlenség legyen lelkületünk. Az 
önzés degradál ; a hőst lefokozza béressé. Maradjon a sas sas
nak, a hős hősnek, ne keressen alábbvalót l Az én glóriám, 
hogy én csakis titeket szeretlek és tőletek semmi szolgálalot 
nem fogadok el ; én szolgálok nektek. 

d) És mikor ily hévvel és tűzzel és teljes odaadással és 
önzetlenséggel szolgál a uPaulus insaniens», ugyanakkor olyan 
alázatos, mint a gyermek. Nem bízik magában, s a hős és 
apostol lelkének legragyogóbb vonása a gyermekded alázat: 
•Úgy futok, úgy vívok, sanyargatom testemet, nehogy, 
midön másokat tanítok, énmagam elvettessem)) (9, 27). Ezek 
a termékeny lelkek ; lelkek, melyek égnek, de amellett alá· 
zatosak ; hősök, de amellett aggályosak ; nem mintha kétel
kednének Istenben, de mert tudják, hogy bennük lakik az 
((inferior homo», akinek mindig sarkantyú, fegyelem, önmeg
tagadás és letörés keU. - Tanuljunk e nagy léleknek izzó 
szívétől lelkesülést, buzdulást. Ha megcsappan buzgalmunk 
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s az emberi hálátlanság kioltja a szent tüzet, ha a nagyvilág
nak posványos légköre veszéllyel fenyegeti az apostoli ön
feláldozást, olvassuk Szent Pál leveleit, s dolgozni fogunk 
önzetlenül, odaadással Krisztusért. 

Az apostolság áldozaca. 

412. «Háromszor verettem meg vesszőkkel, egyszer meg
kövezteltem, háromszor hajótörést szenvedtem, sok utazást tettem, 
gyakran forogtam folyóvizek veszedelmében, veszélyekben a pusz
tákon, veszélyekben a tengeren • .. » (2 Kor. ll, 25). 

a) Miért kellett Szent Pálnak annyit szenvednie? Elő
ször azért, mert Krisztus ezeket az utakat taposta ki apos
tolai számára. Az úr Jézus a szőlőtőke, melynek venyigéi 
aranyos gerezdekkel ékeskednek, kavicsos földben a karó
hoz, a Itereszthez van kötve. Aki a venyigét karóhoz nem 
köti, gyümölcsöt nem remélhet. Minden tőkéJetességi fokon 
kíván az Úr Jézus áldozatot; az apostoli munkásoktól még 
nagyobb önmegtagadást vár. Krisztusi típusok azok. Ezen 
krisztusi arcon a méltóság kifejezése ül, de van rajta szent 
ború is, a gond árnyéka. Minden apostol szenved és aggódik ; 
siratja gyönge gyermekeinek botlásait, bántja öt vissza
esésük s a világ érzéketlensége. Aggasztja a lelkek üdve s el
szomorítja azok kárhozata. S hozzájárul az a belső munka, 
a lelkekért való tépelődés s önemésztés. Áldozat, áldozat kell 
neked, buzgó lélek, a tökéletesbülésnek minden fokán ; akár 
a tisztulás útján jársz, akár a fölvilágosulás útján, akár 
haladó vagy, akár már az egyesülés magaslataira törsz, 
mindez az út, küzdelmes út, áldozatok nélkül nem járhatsz 
rajta. 

b) Áldozatot kell hozni, mert az apostol embereket 
munkál, lelkekkel dolgozik, szenvedélyekkel küzd, s ez az 
anyag porfírnál keményebb ; a lelkek nehezen kezelhetők, a 
szenvedélyek a vadállatoknál vérszomjasabbak. Ha porfír
követ munkálunk meg, sok acélvéső csorbul ki benne, s aki 
lelkeket munkál meg, sokat izzad, szenved, gyötrődik ; szik
rázik és csorbul, s az mind fáj l Kell sokat és buzgón imád
koznia, magát mélyen megaláznia, számolnia az emberi lel
keknek változékonyságávaL Nem lehetünk egészen nyugod
tak, mig a haldoklónak le nem csuktuk a szempilláit s nem 
vittük át szinte kezeinkben lelkét a föloldozás kegyelméből 
az Isten szine elé. O mily munka és gond ; de megéri, Mert 
ha intézeteket emelsz s szegényeket segítesz, nem teszesz 
oly nagy jót, mint ha egyetlen egy lelket üdvözítesz l Az apos
tol sem akar más dicsőséget, mint azt, hogy lelkeket ment-
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bet. •Ti vagytok a mi dicsőségünk, ti», mondja Szent Pál a 
hivekrőL Nem akarok más virágot, mint azl, amelyet sze
retetemnek tüze nevelt. 

c) Hol nyílnak pedig ezek a virágok? Mindenfelé, a 
népek szenvedő rétegeiben csak úgy, mint a királyi udvarok
ban. Nyomorult földből fakadnak, sárból, de az lsten kegyel
mének s a gondos nevelésnek erejében, melyben én részesí
tem őket, fejlenek. Ne fokozza le buzgóságunkat sok nyo
morult példának szemlélete. Gondoljunk az apostolokra, akik 
a világot mozgatták s a szent kereszténységet nevelték, vér
rel, verejtékkel. Csont és vér termékenyítette meg a világ 
szántóföldjét. Az apostolok örökébe akarunk mi is lépni s 
buzgó és lánglelkű keresztények akarunk leoni. 



XII. Különálló ünnepek. 
Mlodenszeolek. 

413. Az egyház egyik legfölségesebb, leggyönyörűbb 

ünnepe a «Mindenszentek.11 ; apotheosis és apológia. A <<Szen
tek községen ez, mely a zúgó, zajló, khaotikus «profánok 
községébőb kiválik. 

a) A világ lelke nyugtalan, forrongó, tolakodó lélek; 
a jobbat keresi ; ez ösztöne is, kisértete is. Igaza van, kell 
törekednie, mert durva, alacsony az ösztönös ember; tro
glodita volt, kannibál volt, vad volt. Azután iszonyú történe
ten gázolt át, s most ide ért s itt lakik Bécsben, Pesten, Páris
ban; itt épít városokat, színházat, itt ápol művészetet, s 
töri fejét, hogv mi legyen még belőle. E nyugtalan, törtetó 
áramlatnak élére odatűzi a kereszténység a legjobbat: <<Dii 
estis)), istenek vagytok, s rá is mutat a szcntek közösségére: 
íme, ezek nem földi emberek, hanem ~<istenek~>. Jézus Krisztus 
áll elói, a megtestesült Isten, a Szent Szüz ... , Iiliomos leá-
nyok ... , koszorús ifjak ... , áldozatos, tiszta, egyszerű lel-
kek ... , hősök és napszámosok ... , itt megy végbe az iste-
nülés folyamata ; a végtelenü) szerető Isten szerelmcs a lel
kekbe, életük kincs neki (érdem minden), utolsó lebeletük 
neki klenódium (pretiosa in conspertu Domini mors sanc
torum eius). Bennül< él kegyelmével és az örök élet vágyát 
éleszti l Vita ... vita aeterna, az evangélium kadenciája. 
Itt már ismerik az élet vizeit, s a szép boldog élet a nyolc 
boldogságban mutatkozik be. 6 Krisztus, szeretem az életet. 
az örök ifjúságot, s tudom. hogy ezt csak általad nyerhetem ... 
testvéreimhez kell hasonulnom, kiket szeretek 

b) Mondják, hogy ez bánatos élei, hogy nem szereti a 
virágos földet, a l; ék eget, az illatos rózsát, a csillámló már
ványt, hogy nem mosolyog s halállal álmodik. Ellenkezőleg; 
szereti ezeket, de mivel a kék ég elborul, a rózsa elhervad. 
a márvány elporlik, szeretete ezeken túl terjed s harmóniflt 
Leremt röld és sír, idő és örökkévalóság, rózsanyílás ~s ei
múlás közt. Mélyebben szállt le s az örök élet credójának 
sirályszárnyain emelkedik föl. Nyolc boldogságba foglalja 
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a lélek s az élet minden emancipációját, hívják bár szegény
ségnek, könnynek, vértanúságnak, üldözésnek l ú fölséges, 
vigságos, harmonikus élet ; csak az haragszik rád, ki arcodb!! 
nem nézett. Én ismerlek és szeretlek l 

c) Azt gondolták, hogy alacsony és nemtelen élet; hogy 
önmagát utálja és gyűlöli, hogy önmagát tisztátalannak s 
bűnösnek tartja, s kéri, hogy tapossanak rá. Flagelláns lesz 
s nem mosakodik ; házat nem épít, hanem lyukakat kotor a 
hegyoldalba. - A külsöség nem szentség ; a lelki élet pszi
chológiájában is vannak kórtünetek, s van divat, ahhoz 
semmi közöm. Annyi tény, hogy eredeti bűnben születtünk 
s magunk is vétkezünk, dc ezt csak azért vesszük szívünkre, 
hogy megdicsőüljünk, s bánatban, penitenciában is dicsó
ségért dolgozzunk. Különben a lelki élet is olyan, mint az 
építési telek : mészgödrök-, homok-, kó-, téglarakások közt 
csákány s kalapács dolgozik, csak azután áll elő a ház, a 
templom. Lelkünk építési telek ; tűz, vas, könny, vér dol
gozik rajta; és lesz belőletek, ha majd gyarlóságaitokból 
kinőttök : «<sten temploman. 

d)Azt gondolták, hogy gyönge és gyríva. Gyönge, merl 
irgalmas, szereti a szenvedőt, a nyomorultat. Könyörülelről 
szól és búsul. Életét éleszti a szegénynek, a koldúsnak, cl
érzékenyül. Igen ; de ezt szerctetből teszi , mely erős, min\ 
a halál; leereszkedik, de azért, hogy fölemeljen. 11Forlis ut 
morsn, kegyelemmel teljes; ez az isteni elem dolgozik benne, 
s ez erőben megküzd a világgat s nem féli 

e) S hol teremnek e lelkek? A szcntek községében. Ott 
van hit; a kegyelem hét forrása, a szentségek ; az áldozat, 
a kulcsok az örök kapukhoz, a vállvetett munka a nagy föl
adatokra, az önsegély (érdem) és közsegély (ima, szeretet, 
közbenjárás, búcsúk). Tehát ideál és erő a szentek községé
ben l Lelkesüljünk és tegyünk; mondjuk: Ha nekik sike
rült, miért ne sikerülne nekem? Van a lélek életében örö/,: 
tavasz, ebben állnak a megdicsőült lelkek ; de van örök lwlál 
is, melyben a letört élet él, örök kínja önmagának. Van a 
léleknek nyara is, amikor gyümölcsöt hoz, érdemet szerez, 
s az a földön van ; de van a lélek életében ősz is, a szegény
ség, a szomorúság, melanchólia, a levélhullás, a c5upaszsag, 
időszaka, s ez az ősz ott túl a tisztító tűz élete. 

lllszem o szeotek közüs~égét 

414. a) Az emberi életben három hatalom van. mely 
községeket alkot, nyelvet formál, otthont épít, kincsekel 
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gyüjt ; ez a három : a test és vér, - a tudás és mdvészet, -
az J sten s az örök élet. A test és vér családot s nemzetet 
alkot, melyben bár vannak szellemi szálak, tiszta erkölcsi 
elvek, mégis a szeretetet s hagyományokat a vérrokonság 
hordozza ; édes otthont, illatos légkört, erőteljes és boldog 
életet ismer, sok küzdelemmel, sok csalódással. A test és vér 
otthonai s közösségei fölött állanak a szellem s a gondolat 
l(özösségei; nagyszerű községek új élettel, ragyogó atmosz
férával ; a gondolat egysége ignorálja a test és vér különb
ségeit, a nemzeti különállást; országa a határkövek sa vám
fák között terjed ; Kárpátok, Lajta, Rajna, Alpesek, a 
Lamanche-csatorna számára nem léteznek. Valamint a nap
sugár nem ismer nemzeti határokat, hanem egyaránt kiöm·· 
lik Párisra s a Kárpátok irtásaira, az Andrássy-útra és a 
Hortobágyra, úgy a szellemi élet a családok, a nemzetek 
otthonaitól függetlenül egy más otthont épit, más nyelven 
beszél, más kincseket nyujt. Hatalma a tudás, mely nem 
külön-út, hanem egyesít ; legyőzi a természet féktelen erőit ; 
megállítja a villámot, föltárja a földet, gyógyforrást nyit, 
betegségeket gyógyit l Nézzétek a szellem közösségét l E kö
zösségnek országa a gondolat, ereje a fdtalálás, kincse a tudás 
s vágya a halad 1s ... 

b) Haladni? Hová? A gondolat világa is, amily magas, 
oly elégtelen ; szűk a természet kerete ; kevés nekünk a fizikai 
erők leigázása, szerény a haladás, mely a halállal végződik, 
mert lelkünkben a végtelennek s az örökkévalónak érzéke s 
a halhatatlan életnek gondolata él. Lelkünk nem test és vér, 
nemcsak tudás és gondolat, hanem isteni lét és szeretet ... 
Az igazán szép lelkek nem testből, sem tudásbó!, hanem 
hlenhől szülellek. . . s az Isten gyermekeinek községét 
ni!;otják. E község irányzata a Végtelen; leszülése az Isten
szeretetnek ereje, atmos?.f;:rája az örök élet vágya, nyeive 
az ignzi anyanyelv, az örök boldogság nyelve; kincsei hal
hatutlan érdemei; házai templomok, kerevetei zsámolyok, 
sirjai ollárok, tesllart ása a térdenállás, a pihegő mell, a 
ragyogó szem, a tiszta lvHnlok, a félig nyilt ajak, az áhítat 
ndcgébcn kipirult arc ; élete az erény, tendenciája a föl
szabadulás halál s enyészd alól ; idrilj~l a tökély, köteléke 
az Islen- sa felebaráti. szcretct. Tágas, mint az Isten országa, 
oiv:ígok, nyelvek, népek eltünnek benne; id'ikön, száza
dokon út hömpölyög életfolyama; mély, nz eszmék s a gon
dolatok, a szív s az élet bensőségétől s érvényesül az emht'f 
összes viszony:üban. Az új nemzedék, a "tert.ium genusn az 

ProhóSI.ka : F.lmélkc•lést'l<. JI. 12 
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ő lakossága, új nemzedék, a cd'ilii luciS», kik legyőzik a világot, 
kikre a világ nem méltó. 

c) Nézd e sort: Jézus, a Szent Szűz, a ragyogó lelkek; 
fény és hő, szeretet és fölség az atmoszférájuk l Jézus szájá
ból kétélű kard, az Isten igéje villan elő, feléje röpülnek, -
a vadgalamb rohamos rcpülé!;ével - akik szeretnck l Gyö
nyörű lelkek, az eleven Te Deum laudamus ; nem ajakkal 
énekelnek, himnusuk életük; a legszebb, a legédesebb har
mónia; Isten dicsősége ragyog föl rajtuk : nem napfény, 
hanem erény l Hatalmad győz bennük, nem karddal, a 
kard nem bir velük; sem kard, sem örvény, sem halál. Illatos 
lelkek: rosa et lilium a viráguk; tiszta magaslatokon lak
nak, erdők leheletéből élnek. 

d} Mi lesz velünk? Mily közösségbe tartozunk? A test 
és vér közösségéből származun}{, de abban végleg meg nem 
maradunk ; fészket. ott csak az élet tavaszára s nyarára 
rakunk. A szellem s a gondolat közösségében is élünk, a tudo
mány örömünk, kincseit élvezzük, ünnepeit üljük, de ez a 
fény maga utat mutogat nekünk ki e községből ; a szentek 
közösségébe utal, ahol Isten lakik, ahol a hit egyesít, a sze
retet hevít, ahol a tiszta érzések nyelvén beszélnek, ahol a 
legszebb lelkek nyílnak ; velük hitben, érzelemben, erény
ben összeforrunk: cor unum et anima una. Példájuk kin
csünk, kegyelmtik erőnk, segítségük bizalmunk ! 

A hadak útja. 

·U5. A hadak útján hősies alakok járnak. Az Úr Jézus 
szavainak a ((spiritus et vita>>-nak eleven kiadásai. Szótlan 
győzelmi ének hangzik ajkailwn, amilyen a szférák éneke l 
Vannak különböző énekei az Istennek : minden virág, cserje, 
csillám, hullám egy-egy d~la ; de a szentck az ő győzelmi 
énekei l Ha reájuk gondolok, úgy érzem magam, mintha 
magas, csendes hegycsúcsokon járnélc Jöjjetek e hegyekre; 
vessük föl tekinletünket a szentekre l 

a) Az ember nagysága eszméitől függ. Vannak alacsony 
és vannak magas gondolatole A legmagasabb, az utólérhe
tetlen eszme a ccverbum Dei», az Isten örök, személyes képe ; 
és belőle van a többi: uFons sapientiae; Verbum Dei in 
excelsis ln (Ecel. l, 5). Krisztus az lsten dicsősége, a «splen· 
dor gloriae». Feléje közelítenek a többi szentek, a c•rnontes 
Dei»; belenyúlnak az égbe, az örökkévalóságba ... Meredek 
vonal::lk az ó körvonalaik ; nehezek az ő útjaik ; kúsznak föl 
az égbe. Lent van a lapály, a közönséges, hétköznapi föl-
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fogás, a tucatemberek unalmas gondolkozása; de e köznapi 
érzület láthatára fölött uralkodnak az óriások, merész, erő
teljes egyediségge!, nemes, kifejlett erénnyel. Csoda-e, hogy 
öntudatlanul is tiszteljük őket, vonzódunk feléjük, az lsten 
e dicsőséges világa fe lé'll Ezek a hegyek is vonzanak, az 
lsten teremtésének összes szépségeit bámuljuk rajtuk l 

b) Ha földünk sík volna, mindenütt kétségbeejtő egy
formaság uralkodnék ; a hegyek nem fognák föl a szeleke t 
és a felhöket; a szelek örökké egyformán száguldanának a 
fOld körül; folyók nem folynának, hanem tespedő macsár 
és pusztaság váltakoznék a világon ; lomha, buta világ v ol na 
az. De most a viz a hegyekről és fönnsíkokról szakad le ; a 
felhőket hegyek fogják föl ; tagozott, szép a világ. - Az. 
eszmék hegyei és fönnsíkjai a szentek. Küzdelmeket állítanak 
be a világba, megakasztják és főltorlasztják az energiákat. 
Megbolygatják a testiség kényelmes egyensúlyát, fölzavar
ják a lelkiismeretek temetői csendjét. Hegyekről jönne!{ le 
ragyogó arccal, mint Mózes, b kereszteshadakat indítanak 
nemcsak a szent sírért, hanem elsősorban az örök életért. 
O fölséges testvéreim, rajtatok emelkedern és buzduJok én 
is. Ragyogjatok bele lelkembe és segítsetek. 

c) A hegyek keletkezésében is megtalálom a hasonlatos
ságot. A szentek azért magasak, mert mélyek. Mély erők 

emelik ki a hegyeket is. Tűz és a tenger mélye az ő bölcsőjük. 
A szentek lelkét is a magány, az őnmagábatérés, az odaadás 
és lelkesülés vájja mélyre, és a tűz dolgozik bennük, mely 
magával sodor néha félvilágot. Assisi sz. Ferenc, Szent 
Domonkos, Szent Klára a középkori vallásos lelkesedésnek 
útjelzői. Mily nagy ereje volt Szent Margit példájának ; az 
ő műve, hogy hazánk akkor a vallásos ihletnek malasztjában 
egysorban haladt a kereszténység más hű országaival. Ne 
féljünk hát a mélységtől, az önmagábatéréstől ; <•evezz ki 
a melyre•>; lelked a mélység ; ha az sekély, akkor neked 
az Isten sem mély. 

A lisztiló tftz lelkelröl. 

416. A sírhant virágain játszik a napsugár, fönt az ágon 
madár énekel, a mezők jókedve elkacag a sírok fölött, de a 
hit komoly s a síron túl fölséges világot láttat, a lelkek vilá
gát. Komoly világ, & halhatatlanság, örökkévalóság, a szép
ség és szentség s az erkölcsi tisztaság stílusaban l Milyenek 
azok a tisztuló lelkel<? 

a) Mi még nem tekintettünk oly szembe, mely az őrökké
valóségot szemléli és nem ismerünk lelket, mely átéli a hal

t'Z"" 
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hatatlanság öntudatát. Igaz és mély értelmű az a szó, hogy 
<imás világ•>. Mi földön járunk, míg a tisztuló lélek lábai alatt 
nincs talaj. Időben és térben élünk ; ők is időben élnek, de 
a halhatatlanság érzetében nincs végük; fáradságot, gyönge
séget, elhalást nem szenvednek ; a korlátokból kiemelkedve 
az örökkévalóság benyomásai alatt állnak. A legmélyebb 
kérdések előttük meg vannak oldva ; a legmélyebb filozófia 
s a legmagasabb theológia problémáin túl vannak. Más fény
ben és léghen, más világban élnek. - l\lilyen ezzel szemben 
a mi életünk? Valóságos álcák vagyunk; begubózva függünk 
a lét szálán ; tompán és renyhén érzünk, valami elmosódott 
fény hat el elborult lelkünkbe; várjuk, mikor lesz már több 
világosság t 

b) Föllép ott a túlvilúgon a maga pompájában a végtelen 
szentség, mint fény, mely vakít, mint szépség, mely minden 
fogalmat meghalad, mint nagyság, melynek méretein a gon
dolat kifárad. Szemben állnak a lelkek az Istennel, mint a 
lét óceánjáva}, mint emésztő tüzzel, melytől világok zsugo
rodnak s lehelletétől hamuvá válnak. Ez a végtelen Isten 
veti latba a fejletlen lélek súlyút ; de Krisztus vérét s a kegye
lem zománcát látván rajta, kegyelmez neki, hár a töltélet
Ienséget tűzzel veszi ki bel!íle. Az Isten megnyitja a lélek 
szemét, hogy lássa saját alaktalanságát, csúfságát, nyomott, 
alacsony lelkületét ; e szemiéiettől lesz igazán alázatossá és 
bíínbánóvá. Mint a művészek körébe tévedt paiatáblás gyer
mek szegényesen áll a perspektívának s a színek harmóniájá
nak titkaival szemben : úgy áll ügyefogyottan az eiköltözöt t 
lélek Istennel szemben. Izleli nyerseségét s érzékellenségét a 
természetfölötti világban ; ki nem forrt gondolata mindmeg
annyi bütyök rajta ; szenvcdtlyei durü1k, érzelmei faragat
lanok ; szatócs-, kofa-stílus, királyi koncepciókhoz nem szo
kott; kicsinyes, töpörödöil. ~:rzi, hogy az Isten távol van 
tőle és a szcretet húrjai meg vannak eresztve ; alac~o:Jy, kes
keny homlokán nincs meg az úhitat kenete. 

c) A túlvilág fölséges atmoszféráji1ban érzi át a }.~Jek 

nz erkölcsi tisztaság nagy kötelességét, s elmaradotb:)ga, 
mint nagy szomorúscig WI ő ::lik ki arcán. 1\Iil csináljon? i\Iin
denre kész volna, hogy mulasztását jóvá tegye! Ilt ismeri 
föl, hogy szenvcdés által közelítheti meg Istent és törülheli 
le foltjait, és azért az isteni célok öntudatúban, a boldogság 
vágyától űzetve, szívesen mcr;\' a szenvcdl'S tüzébe! Szem·ed 
a végleg boldogulni s tisztuii;i akaró h'kk szen\'cdfh·hd s 
áldozatkészségével. Szenved mohón, szcnvect lelkese1i, mcrl 
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ki akar irtani mindent, ami rossz ; ki akar égetni núndeu 
follot, szennyet, hogy az Isten szeme ne akadjon fel rajta. 
Pedig az lslt:•l élesen lát, lát a lélek fenekére. Hn az ember 
gondolatai szerint való átalakuláshoz annyi kín, annyi tűz 
és a könnyeknek annyi választó vize kel! : mennyi kell az Isten 
gondolatai szerint való átalakuláshoz l Ők már értik a keresz
tény tökéletesség jelszavát: törd meg magad, s az eleget
tevő Krisztussal tudnak tűrni és szenvedni. 

Reuem, eul omnia \1vunt, venile adoremus ! 
417. a) Azt a nagy, azt az igazi királyt, azt a fölényes 

hatalmat, mcly halált nem ismer, jöjjetek imádjuk. Hozzá 
futamodunk, hogy neki hódoljunk. Aki ugyanis e hatalmat 
rölismeri s ahhoz híven ragaszkodik, az hasonlóképen halált 
nem ismer. E nagyhatalom alá tartozik a mi Istent ismerő, 
Isten felé vágyó lelkünk. Isten és halhatatlanság úgy függ
nek össze, mint lsten és az ő vetülete, a lélek. ú mily hata
lom ez : elgörbülő koronák, elfakult koronázúsi palástok, 
hervadó nemzetek fölölt el ; mily magasan s impozánsan áll, 
s mily tavaszi üdeségben ! Mily lágy s vigasztaló vonzaimat 
gyakorol a halottak estéjének homályában. Szemünkbe néz, 
mintha mondaná: Nem ismt•rsz, nem érted meg önmagadat? 
Ilyen király, ily nagyhatalom kell futamodó lelkednek ! 
Sírok köz t botorkálsz, pislogó mécse),et gyuj tasz, jól van, 
jól ; de kedélyed e megnyugtatása után jöjj felém : <•Altiora 
canamus l•> 

b) Az örök élet e nagy hatalmának kezei közé kerülnek 
a lelkek. A halúJban megérinti őket, s levetkőzik gubójukat 
és kibontják szárnyukat. Maguk is rtilényesen nagyok lesz
nek. A halál portáján áthalad,•a a térből k!, egy új világba 
lépnek. Előbb az érzéki lét apró l:ítószögei szerinl voltak be
úllílva a mindenségbe; most a látószög oldalai szétlebhentek, 
szög már nincs, hanem a fény s a lét és a mindenség óceánja 
ömlik beléjiile 1\Ii egy ilyen lélel;.kel szemben a király a maga 
trónján, Ráfae! a maga Madonnái előtt, Michelangelo a 
maga l\lózesének lábainál? Új, hatalmas, nagy vihíg! Mi a 
tojás a belőle kibújt s a napsugárba merüll sasfiókkal szem
ben, mely az égen úszik? Mi a szerény, alaktalan magocska 
a belőle kinőtt, színpompás virággal szemben? 

c) S mily benyomásokon ment az a lélek keresztül, 
melyen egy ily új nlindenség tükrözött ? l\Iily benyomáso
kat vett, midőn az élet és a rendeltetés erkölcsi fölsége, a 
~zabadalmrat nagy felelősségével rendítette meg öntudatát? 
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Midíín a szentség sa tökély ítélőszéke elé lépett, hogy Krisztus 
szemébe nézzen, s arcáról leolvassa a tetszés, vagy nem
tetszés örök i léletél? Ah, mily komoly, nagy lelkek ezek l 
Hogy kivediettek a földi érzés és fejletlenség báb- és álca
szerííst>géből l De ami öket mindenekelött jellemzi, az az 
örök üdvösc;ég és az örök hála kifejezése arcukon. A lelkek, 
kik kegyelem állapolában halnak meg, az örök boldogság, 
a cé:lbaérl!s győzelmes öntudatával teljesek : immortalitate 
pleni ; átharso~ rajtuk a végleges diadalnak néma éneke. Az 
egész röJd ilröme és szenvedélye, szerelme és élvezete csak 
a novemberi éjnek ködroszlánya az élet s az öröm ez elragad
tatásával szemben. Ezek alapjaban mind extatikus lelkek. 
A végtelen holdogság énekének húrjai már föl vannak han
golva: várják a szeretö jegyesnek, az Istennek kezét, hogy 
közéjük nyúljon. 

d) De az Isten késik ; az ének méj;l néma ; tudják ők 
jól, hogy miért. Érzik tökélctlensegüket s bűneik és gyarló
ságaiknak nagy adósságát.. Halálos bíín nélkül is egy gyöng<>, 
gyarló, hűnös élet elégtélele nyomja ől<ct. S ök eleget a){ar
nak tenni. Nem hogy készteti őket az Isten igazságossága, 
nem ; ők maguk égnek a vágytól, hogy eleget tegyenek, hogy 
lelkükről a foltot, az árnyat letöriiljék, hogy szívük nagy. 
nagy tájdalmát oltsák s a sokszor megvelett, ignorált és 
gyávaságban meg nem követelt Istent megengeszteljék. 
Mert hiszen ép e lelki nagyságban és fölényben s az élet 
erkölcsi föladatainak átérzésében járja át öket és zúzza össze 
öket tökélellenségük öntudata. O, hogyan adjunk elégtétrit 
neked, neked imádott isteni szépség, melyet ignoráltunk s 
annyiszor megvetettünk? Hogyan törüljük le e szomorú ön
tudat árnyát lelkünkről ? Mit tegyünk? Hah, tenni, tenni 
itt már különbet nem lehet, mint a legnagyobbat, amit a 
szerete t tehet: a szenvedés tüzében valamikép megsemmisülni 
és a lángon keresztül az imádott jegyes karjaiba megtisztulva 
repülni kívánnak l Az extatikus szeretet meg akar semmi
sülni foltjaiban, salakjában, hogy megdicsőülten s szerelcm
ittasan nézzen az örök szeretet szemébe. Van itt tűz, van itt 
extázis, van itt vulkanikus szenvedély az istenülni kívánó 
lelkekben. Szereletet és áldozatot lehelnek. Azért nagylelkü 
és epedő vággyal rohannak a szenvedés lángjaiba l 

e) S mit teszünk mi, kik e <cdivina commedia• szemlélöi 
vagyunk és kik bennük testvéreinket tiszteljük és szeretjük? 
Amily mohó vággyal akarnak szenvedni, hogy Istennek elég
tételt nyujtsanak, époly mohón kívánják, hogy az elégtételt 



KŰLÖNÁ.U,ó ÜNNEPEK 183 

értük m1 IS Istennek bemutassuk, hogy szenvedésrinkl;l'l, 
bőjtjeinkkel, imáinkkal segítségiikre siessünk. Igen, segítsük 
őket ! Lábainknál a virágok, a jócselekedetek, melyekből 

koszorút köthetünk nekik. Hatalmunkban áll levenni fejük
ről a gyászfátyolt és levonni lantjukról a szemfedöt. Testvéri 
kézzel elsimíthatjuk arcukról a szent szomorúságot és föl
ajánlhatjuk nekik a vígság olaját. Hozzuk hát elő a liliomos 
jegyesi öltönyt, kenjük föl fejüket olajjal, koszorúzzuk meg 
őket, mirtust a hajukba, pálmát a kezükbe, s zörgessünk a 
mennyország kapuin ; megnyílnak nekik. Egy lelkes teldntet 
az örök hazába, egy mély lélekzés az örök tavasz leheletéből, 
az megoldja némaságukat, s ők rázendítenek az örök ifjúság 
és az isteni élet énekére l -· Szent tehát és üdvös cselekedet a 
holtakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől. 

A tlsztltó tOz élete. 

418. A lelki világban nagy ellentétek vannak : szenve
dés és öröm, félelem és remény, vágy és megnyugvás együtt 
járh:ünak. A legnagyobb ellentéteknek, de ép azért a mély
ségcsen mély s bensőséges életnek világa a tiszilló tűz. :e.des, 
fölséges Isten-szeretet jár ott együtt mély, sötét szenvedésscl, 
nagy, örök béke szenvedélyes bánattal, lelki szépség és kegye
lem mély szomorúsággal. Az élet e nagy ellentéteivel talál
kozunk Jézus szívében s ... a tisztító tűzben. Ezt a febéges 
thealógiát tanítja Génuai sz. Katalin. 

a) A tisztító tűzben szenvedő lelkeket mélységes öröm 
tölti el, öröm, csendes, szelíd, nyugodt, mély érzelem. Dante 
rányitott a lell{ek pszichológiájára, mikor ecseteli, hogy köny
nyen siklik a purgatorio vizein a bárka, nem is fodrozza 
tükrét, s a lelkek nyugodtan ülnek benne s énekelnek : In 
exitu Israel de Aegypto . . . kimenekültünk Egyiptomból, 
számüzetésünk földjéről, hazamegyünk ... , győztünk, Isten 
szeret minket ; leányai vagyunk, kik a menycgzőre készü
lünk. Gondolatai rólunk irgalmas gondolatok, tervei ragyogó 
predestináció. E lelkek érzései testből s világból kiemelke
dett, kristálytiszta érzelmek. Nincs a földön szcnt, ki úgy 
átérezné, hogy Isten az öv_é. Nincs lélek a földön, mely oly 
közel járna s állna az Urhoz ... ! Ez érzésből fakad a 
béke, béke a szenvedésben is. Tudja, hogy tisztulásáhan 
szépül meg. <<Ha egy lélek tisztulás nélkül jutna Isten szemlé
letére, tízszer többet szenvedne, mert látná a nagy eBentétet 
önmaga s a ki nem elégílett isteni igazság közt ; a végtelen 
F•>:'lgot ily állapotban el nem viselné.~ <•Nem hiszem, hogy 
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létezzék rnélyebb megnyugvás s rnélyebb megelégedettség az 
égen kívül, rnint a tisztító tűzben. Nincs az a nyári esli táj
kép, nincs az az erdei csend, nincs az a kerti illathan zsongó 
zümmögés, rnely oly megnyugtató volna, rnint a lelkek nyu
godt, édes békéje a tisztító tűzben.)> Ezek annak a szép theoléi
giának nyilatkozatai. Ó fölséges, lelki világ, tisztító tűz ... , 
de hogy is nem jutottarn én e gondolatra, hogy ahol Isten
szerető s boldogságukról biztos lelkek élnek, hogy ott az 
érzés, a béke mélységei is nyílnak. Szeretlek titeket, fölséges 
lelkek. 

b) S e mély, szent, békés öröm rnellet.t ott sötétlik a 
szenvedés A lélek abban a pillrmatban, melyben a világból 
kilép, belátja egész valóját, tökéletlenségeit, rovásait. Félel
mes fölségben emelkedik föl előtte az Isten szentsége, mellyel 
szemben a Szent Szűz tisztasága is csak árnyék ; ha nem is 
sötét árnyék, de olyan, rnint az akácfa gyenge árnyéka. Érzi, 
hogy itt a végleges leszámolás órája, s szívéből kitör a leg
ideálisabb bánat, rnely reá száll, mint ahogy sürü felhő szilll 
virágos hegycsúcsra. Lát akadályokat önmaga és Isten közt, 
melyeket csak a tisztító tűz elégtétele háríthat el, s magúra 
veszi a fájdalmat, melyet Isten ró ki rá, hogy eleget tegyen 
mindenért. Szívesen szenvednek, s az imát, a szentmisékt't, 
a jócselekedeteket is, rnelyeket értük fölajánlunk, Isten kezei 
közé te!>zik ; szenvednek, rníg neki tetszik. 6 vértanúi lelkek, 
ti már szert tettetek arra a nagylelkű érzésre, rnely rungil t 
felejti Istenért ; tanítsatok rá rninket is ; akkor rni sem felej
tünk el titeket. 

Aliizotos hittel a máslilág zirL kapui előtt. 

~19. Álljunk alázatos hittel a <<másvilág» zári kapui elé; 
sejth~tünk sokat, de tüzetes fogalmunk nincs róla. Az isteni 
kinyilatkoztatá<: tanít rá, hogy van ott túl egy tisztuló s 
szenvedő világ is, - hogy van ott bensőséges, mély lelki élet, 
melynek rnotívumát a szcnvedés adja, s hogy az az élet mér
hetetlenül lelkesebb, izzóbb, erőteljesebb mint ez itt, hol a 
napsugár s a fájdalomtól való idegenkedés allwt és alakit. 

a) Ezt elhiszem, sőt valamikép értern is. Értem, hogy 
jólétben s örömben a lélek sekélyebbé válik, elpuhul könnyen 
s elveszti a mélység érzetét, az alázatot. Érzékies vagy kevély 
lesz. Vannak tiszta, isteni örömök, de ezekben is könnyen 
elveszíthetjük nyomorúságunk érzetét. A fájdalom az érzéki
ség_ s a. kevélység ellen is jó ; az érzékiségen végigcikázik, mint 
a Jang a pókhálószálak közt ; rnegtiszlít, s ugyanakkor alá-
7atra tanítja az embert. Mily alázatos a szenvedö ; érzi gyön-
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geségét; mily alázatos betegágyán a haldokló ; mily alázato~ 
az ostorozott Krisztus, szinte összekuporodik. A szenvedés 
tehát az alázat szellemét leheli. Ez a szellem való a mennv
ország tornácába ; ilyen tisztulás vezet a boldogságba l Ez 
alázato!;, tisztuló lelkekért irnádlwzunk rni. Megszeretjük 
őket, s megesik a szívünk rajtuk: ~Ave pia anima, sit tibi 
terra levis ... 1> mondta már a latin l De kivált a kinyilatkoz
tatásban rnily szép a Mernento a megholtakért : <1a megeny
hülés, a világosság és béke hazájáb kívánja nekik. A tisztító
tűz környéke rnindig mélyen alázatos imára hangol ; térden
állva imádkozunk alázatos, szenvedő testvéreinkért. Fölöt
tünk ellebbennek őrangyalaik, az ő arcukon is átszellemül t 
alázat tükrözik l Ö szent, alázatos gyülekezet ! 

b) A tisztulásnak szenvedésben való eszközlése megfelel 
az isteni igazságosságnak is. Azt lehetue tán rnondani, hogy n 
klkek ott túl tulajdonképen a hclső szeretet által tisztulnak 
Mikor lefoszlik róluk testük vályogos háza s leesik szemeileről 
a szemfödő, mikor tiszta fény övezi öket: akkor kigyullad 
szíviikben a tisztuló szeretet. Ö bizonnyal ők szeretik Istent. 
Ha mi a földön szeretjük Islent, mennyivel inkább most ők. 
Minek tehát a szenvedés? Bizonvára e nélkül is lehetne tisz
tulnunk ; de a fölséges isteni igazságosság kielégítésére, a lelki 
szépség feltüntetésérc, a lelki élet kimélyesztésére, az isteni 
szeretet szenvedélyességének fokozására Isten a szenvedé~t 
rótta ránk. A lélektől is n bíínért szenvedö szeretetet kívánt 
&z Ür. Szenvedje Jézussal a bűn ideiglenes büntetését. Ezt a 
jótéteményt meghagyta nekünk azért is, hogy könnyel
műe!;: s fölületesek ne legyünk, hanem bensőségesek és mélyck. 
A nagystílű rnges1telő szeretet miatt van a tisztító tűz. 

c) Mi mindnyájan a purgatórium ösvényén járunk ; 
amennyiben szenvedve, megtagadva magunkat tisztítju!;: 
lelkünket. Fogadjuk az erre való készséget s vágyat a purga
tórium lelkeinek ajándékául. A lelkiség önt.udatossúga ezzel 
halad ! Annál inkább lélek valaki, rninél tisztább kíván lenni ! 
Arnplius lava me l 

d) S mivel minél inkább lélek, annál közelebb áll az 
Úrhoz, ne csodálkozzunk azon sem, hogy annál hevesebb, 
izzóbb s emésztőbb az engesztelés vágya és kínja ; hiszen az 
Úr magáról mondja, hogy "emésztő tűz,,, mely ((elemészt min
den bűn tn. uColabitfilios Levi. n Nem hiszek annak, aki mondja: 
Szerelern az Istent, de szenvedni nem akarok érte. A hit szen
vedni akar itt a földön már csak azért is, rnert itt érdemszerző 
az engesztelő szenvectés s közvetlenül szeretetböl fakad. 
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e) Az Isten-szeretet rávesz minket arra, hogy szenved
jünk s tegyünkminél többet megholtjainkért, s kivált a szent
misét s a bú<',súkat ajánljuk föl értük. 

A másvllúo tüze. 
420. A modern ember könnyen botránkozik a két tüzön, 

mellyel Isten a maga fölségét s szentségét megvilágítj a, a pokol 
s a tiszlltóhely tüzén. Bizonyára ez a tűz nem a fa vagy kőszén 
elégési folyamata, de valamelyes fizikai ható, mely tűzféle. 

a) Nem szabad az önszeretet s a szubjektív fölfogás és 
érzés lágy, meleg szuggesztióira hallgatnunk, mikor a vég
telen erkölcsi tökély rendjéről van szó. Az ember elfelejti, 
hogy teremtmény és szolga, s kényes úri gyermeknek tartja 
magát; elfelejti, hogy Isten az abszolut végcél, s nlinden érte 
van ; félreérti az örök szeretet akcentusait s az isteni irgalmat, 
mely szintén csak a töMletességet szolgálja. Egyoldalúan, 
érzelmei szerint ítél, melyek csupa lágyság s erőtlenség, s nem 
gondolja meg, hogy a szépségnek telítve kell lennie erővel. 

A hársfa nemcsak illat, hanem keménység is ; a tölgy nemcsak 
lombkoszorú, de fejszével dacoló hatalom is ; a fenyő nemcsak 
olaj, de árboc is ; az oroszlán nemcsak puha szőr, de szaggató 
fog és karom is ; a levegő nemcsak zefír, hanem vihar is ; a 
teng_er nemcsak kagylókat öblöget, de elsöpör kontinenseket 
is. ű az Ur ... a nagy Ur; ű az erő, s szépsége nem egyéb, 
mint az erőnek virága. Kemény a hit a pokol tüzérő!, de lelket 
erősít és szépft. 

b) Az Isten a teremtő, alakító, remeklő elv; szeretetből 
dolgozik, de minden míive az örök bölcseség kisugárzása. 
Tökéletesnek kelllennie a maga módja szerint a nagy világnak, 
de tökéletesnek az erkölcsi viiógnak is. Sőt ami ott tökéletlen, 
az itt pótlékát s kiegészítését nyeri. A léleknek tehát vissza 
kell tükröznie az isteni szentség s fölség szcplőtelenségét. 

Minden lélek visszfénye lesz a szentségnek, mely Istenből 

árad ; minden léleknek vissza kell térnie az Úrhoz 
teljes odaadással ... , vissza az állításba minden taga
dás nélkül l - l\1ily ártatlannak kell tehát a léleknek 
lennie, hogy Istent \'Ísszasugározza ! l\lily sírnának e tükörnek 
folt és sávok nélkül; mily tökéletesen összehangoltnak, mily 
teljesen átszellemültnek, fénytől átjártnak. A szívnek minden 
érzelme, mely nincs összhangban az Isten iránt való szeretettel, 
olt tisztul; a lélek ragaszkodásai, melyek lehűtik a teremt
ményekhez való vonzalommal az Isten szeretetét, - a haj
lamok, melyek nem egészen őszinték és tiszták, bár a szív leg
tilkosabb redőiben rejtőzzenek, -a legiúgyabb dlcnkezések, 
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a leggyöngébb ellenszegiilések, minden, ami a cél föltétlen 
érvényesülésével, a lét alfájáva) s az uralom omt>gájával ellen
kezik, - minden kivettetik ú örök világosság, mely áthatsz 
mindenen, mint a sölél (röntg'O'n) sugarak, -ó villamos áram, 
mely átfutsz a testen s nincs akadályod, világosítsatok föl, 
hogy szent az lsten. - Irgalmazz nekem l 

c) ~rtjük-e már az lsten igazságának két kerubját, me
lyet az égi paradicsom elé állított ? Mindkét tűzlángból hallom 
a szózatot: Vesd Ic saruidat l Tisztulj ! Tűz által is. Örök tűz 
s ideiglenes tűz állal érvényesül a Végtelen uralma s kikerül
hetetlen akarata, Az Isten a valóság, az igazság, a szentség; 
am1 van, ami erö, szépség, erény, tökély van, az az övé; ami 
nmcs, ami tagadás, ami ellenkezik vele, az meg nem áll előtte. 
Már most gondoljuk cl, mcnnyi bűnünk van ebben a világí
lá::.ban, s mily érdemesek vagyunk a büntetésre; csak az eré
nyes, erős élet segít raj tunk. 

A mésvllilfll lisz. 

421. Van a lélek éll'.lrben örök tavasz, ebben állnak a meg
rlicsöült lell<ek ; van örök tél, a «secunda mors••, melyben a 
<•halál éln ... örök kínja önmagának; dc a túlvilágban van ősz is, 
a szegénység, a szenvedés, a szomorúság, a melankólia, a 
levrlhullás, a csupaszság szaka, s ez az ősz ott túl a tisztító 
tűz élele. 

a) A haJollak nr~pját őszkor, novemberben üljüle Űszi 
n hangulatunk. Azért is, mert egy elmult., elsárgult, elhervadt 
életre emlékeztet a természet; de azért is, mert a hit rámutat 
'lrra a [öldöntúli állapotra, mely a lélek ősze l A tisztító tűzben 
szenvedő lelkek az örök élet őszében állnak ; gyümölcsöt már 
nem hoznak : virágjaikra, lelkük indulataira nem száll le az 
érdem hímpora. nincs termékenyítés; a lélek, mely a földön 
Pzer pórussal szívta a kegyelmet, csupaszu) áll; szomorú, ter
mékrtlen röldör., melyen nem lejtnek patakok, nem szivárog
nak források ; napfénye fátyolos ; az öröm, a lelkesülés ho
mályos körvonalakban, elmosódva, mint a távoli élet int 
feléje. E szomorúságot énekli Ezekiás : ((Az én napjaim köze
pén megyek az alvilág kapuihoz, keresve esztendeim marad· 
ványait . . . Életem elvétetik és összegöngyöltetik, mint a 
pásztorok sátran (Izai. 38, 10). Ha kevés a napfény, elhervad 
az élet ; ha a nap alant száll, az éj csókja deres, se dértől bor
wng a természet ; hasonlókép elhervad és szomorú a lélek, ha 
távol van Istene l Mennyivel jobb nekünk, kik az Isten nap
fényében szép életet élhetünk, kik ismerjük igazi értékét. 
Foglalkozásunk kedves lesz, könnyen viseljük el csip-csup 
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bajainkat, mint ahogy kedves lesz szobúnk s tudunk örülni 
ezer apróságon, mely környékez, mikor a szegénység kuny
hóiból hazavetődünk. 

b) Az ősz szegény, díszeit egymásután leszedi az enyészet; 
kérlelhetetlen s megtörhetellen halalom malomkövei őrlenek 
meg mindent. Az Isten igazságossága ily kérlelhetetlen hata
lom. Egy idege sem rándul meg. Követeli s megveszi a lelken 
bartozását. - Itt a földön is ervényesül, de szigora szereletlel 
párosul, és inkább elenged, mint behajt. A másik világban 
azonban kérlelhetetlen ; ráborul a lélekre s megveszi szenve
désében a tartozás utolsó fillérjét. E szigorú Isten-arc lehellete 
éleszti a tisztító tüzet, vele szemben állnak szegényen a lelkek. 
E szigorú Isten-arccal már itt a földön is találkozunk a szenve
désb<::n, betegségben, halálban ; vonásai kemények, s nem 
födözünk fel benne a mienkhez hasonló szeretetet. Ott túl is 
az arcba néznek a lelkek, melyen a kérlelhetellen és megsértett 
erkölcsi rend szigora tükrözik. «<rat us Dominus, tradidit ilillnl 
tortoribus .. ,)) Ki ne könyörülne c lelkeken? Kiváll ha gazdag 
kegyelem özönli körül; érdemeket gy ü j the t léplen-nyomon t 

c) Azonban ez a szomorús:'\g szép szomorúság. Hiszen 
ezek szép lelkek; úr,y képzclc·m őket, mint angyalarcokat 
lefátyolozva, gyászba borílY<L Vannak olyanok, kik angya
loimái magasabban állnak! Sz0p, szomorú arcok t Továb:JCl, 
ez a szomorús6g az örök boldog~C1g tornácában ül, szívéhen 
hordozza az örök öröm önludaláll O mily nemes, szenl szo
morúság az, mikor a boldogsflg szomorkodik Ez is egy neme 
annak az érthetellen lelki mdységnck, mely e!lentéteket rejt 
magában. Hasonlit Jézus Szíve érzelmeihez, aki boldog es 
szomorú, keresi az embert, bár megvan Istene: így a tiszluló 
lélek szomorú és boldog. Ha arm gondol, hogy övé a dicsőség, 
és nincs hatalom, mely kiragadja, mintha már készülne dia
dalmi énekéhez; de boldogiló szerelelére szívének árnyél><ti 
esnek, melyekct fol kell világosílaniJ, át kell tüzesítenie Lűzzel, 
és a boldog szomorúság kész arra is l - Tartsuk szemeink 
előtt e szép, szomorú lelkeket, kik oly méltóságos fölségben 
alázatosan kérnek minket: Segíbelek l Egy hálás tekintet e 
szenvedő boldogoktó!, egy meleg kézszorítás az Istent szeretö 
szomorkodóktól, kárpótol mindenert. 1:\e felejtsük el e szép, 
szomorú lelkeket. 

A tlsztit6 tfizben élő lelkek pszlebológliija. 

~22. a) Öntudatára i:l.Jrednek örök rendeltetésüknek; 
az örökkévalóság súlya, a (•pondus aeternilatis» nehezedik a 
lélekre s kiváltja legmélyebb és leghatalmasabb energiáit, 
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mindenel<előlt a halhatatlanság és az örök élet öntudatát. Ez 
öntudat, mint új tavasz hajnalhasadása örvények fölött lS bár 
erőteljes s győzelmes érzettel jár, de jár egyszersmind mély
séges, hasító fájdalommal a világias, földies érzés, az elbabrált 
idő és az örök hivatás szégyenletes s nyomorult ignorálása 
fölött. lVIily értékeket hordoztam, mily erőket rejtettem ma· 
gamban, s mily baJobán s bután éltem l O föld, te szomorú 
csillag, az ignorált halhatatlanság s a félreértett örökkévalóság 
szemfödője borul rád l Te előkelő idegenek úszó szigete, kik 
érzik, hogy idegenek, de előkelőségükre rongyaikban nem 
i~mernek. Föld, föld, hogy néznek rád a lelkek, melyek hajdan 
rnjtad tipegtek ; fejlellenségük tojáshéjaival vagy tele, mint 
a kotlós tyúk fészke! A léleknek ez ébredés keserves. Vajudás 
ez neki. Az örök élet sz ülési fájdalma járja át. Itt vagyok hát az 
örük élet révpartján, - mondja a villámszerü öntudat, - itt 
vagyok tisztára Isten kegyelméből! És fölharsog benne a 
boldogság imája : Deo gratias l Itt állok az őriikkévalóság 
magaslatán - rehr[.~i áj uldozva, -és látom a férgek kavargó 
örvényeit lent a földi élet homokjúllan; emberek világa; én 
is olt vcrgőillem. Ah, mily élet az, mily élet az, melyen az 
örö:\kévalúsúg érzele át nem tör; mily szerencsétlcn öntudat· 
!anság, mdyrc a világias élet korlátlansága ráül, mint láva· 
kén:g az olajfás berekre! Most lútok, a véglelenség tornácai
ban kitágult kilátásom ; az Isten hegycin állok, s a végtelen 
örüm s erő élete leng felém. Deus meus et omnia l mondom; 
~Z\' l afik us szcnt leszek e hegyeken én is, megtanulok szeretni 
és Istenben végtelen boldogságot élvezni. De hozzfltok is van 
~zr•vam - mondja az elköltüzöll nekünk, -ébredjetek, míg 
éltek l Föl, föl, e hegyre, lelkel'; csapjon meg a másvilág szen
teket és hősöket nevelő óceános lehellete; hotzátok öntudato
tokra, hogy kik vagytok ti, ti, a rnulandóság álruhújában j{m"> 
örökkévalóságok! Ah, édes elköltözött, juttasd ez érzést ne
kem, megdicsőült barátságunk és összetartozandóságunk 
zálogául! Emelj magaelhoz; nézz reám, hogy megnyíljék az 
én szemem is ! 

b) Öntudatra ébrednek a lcll-:i világ és a lelki élet nagy 
slílusának. Ah, az a slilizálatlan, kontár, földi élet, telve léha
sággal és falusi pletykával ! ~IÍ!!l aki romok közt nevelkedik 
és vályogcs hflzak alacsony meslcrgerendái ablt görnyed, ha 
cgyszcrre remek dómok ívei alá kerül, hol a kö kicsipkézve s 
ágba és lombba átvarázsolva a megkövült őserdő igézetét 
leheli h'lkébe, l>i;rony:'t ra hódola ltJ:.; ci i s•wr{:sscl és lelkcsen 
szeml,·~Ji a szellem n:;gy slílusál : úgy az blcn kegyelmében 
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elhalt hivek lelkei a közönséges, lapos életből kibujdosva, a 
túlvilág nagy rnéreteit szinte Pl tlem hirják. A.h, mily kicsinyek 
voltunk, mondják. m~nt a szak::~jtóba lerngott csirkék sipogtunk, 
tipegtünk, és nézzétek, rnily sassz:irnyalásra valö erő és len
dület volt lefogva bennünk. Kár, kár f.rted, elhanyagolt isteni 
élet l Kár, kár érted, te el·iogult, önmagad tsmE-retére nem 
ébredt lélek l Félre a deszkafalakka!, ftlre a gondolatlanság 
gyermekszobáival ; halljad az apost11lt : nbtcni nemzedék 
vagytob és Szent Jánost : semen J)(•.i, lsl<'il lesz belőletek. 

Ö fejlesszétek ki magatokban az isteni C:ldtt; fogadJálol' meg 
a nagy stílt, l{risztus követését l 

c) Azután rnegcsendülncl• lelkükben az elhanyagolt, a 
félreértett, a megvetett IRtennek panaszai ; megszólalnak a 
Szentll•lek szemrehányásai. Ha a földre vtlik szemiikt'l. hangos 
lesz a teremlés remekműve, mely telítve van az lsten szere
letével s epectő költészetével ; hangos lesz ~ zúgó orcheszterré 
válik ll megv~ltús s megszentélés bűvös. szédítő, kegyelmi 
világa. A.h, szegény, szegény, vak, süketnéma lelkem, Istert 
kórházának dérlelgetett betegje l Természetes. mint beteg, 
mint rekonvaleszcens jártál tc az Isten csodái közt. Ezek kör
nyékeztek, és nem hallgnttál himnusainkra s nem vetettél 
ügyet az örök szépség és szeretet pihegésére : hideg vollál, ~ 

ah, hacsak az l<' t tél volna. de hálátlan. kegyell cn, harbár voltál. 
No, de az édes, lágy s erős, örök szcretcl mégis ide emelt b 
álmomból az öröl< élet csókjával ébresztett föl. Szemembe 
nézett, s én az övébe, s láttam, amitől szinte megsemmisül· 
tem, láttam a szemrch:ínyó fájdalom kifejezését az lsten 
arcán l Ah, ez nekem szólt. O finom. érzékeny, lelki 
Lélek, szent, szenl, megszomorított Lélek, árnyékodba 
borulok, a te nagyságod s rrő<.l árnyékában huzorn meg magam. 
Te teremtesz semmiből. és újjúlcremtesz most durvaságom, 
érzékellenségem semmis~géhöl üdvözül! lélekké Te teszed 
ezt, te, aki mindent tesz~sz, aki mindl.'nl alkotsz, vályogból 
embert és léha vályogvetöböl üdvözült ldkel. Ö, a Le kezed ben· 
nem lét s rajtam üdvö~ség. (IPosuisli super me manum tuam•) . ., 
Alleluja l 

i\ búe~úról. 

423. Az egyház is. meg szivünk is buzdít: törlesszélek 
a szenvedő lelkek büntetését, engeszteljétek meg az lsten ha
ragját. Bár minden jócselekedettel segíthetün!< rajtuk, mégi~ 
kiváltkép kettőt gyakorol e részben az egyház : ez a szentmise 
és a búcsú A. búcsú nem bűnbocsánat, hanem formáli~ bün
tetés-elengedés. 
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a) A búcsúban az egyház fölhasználta hatalmát, azt, 
hogy «amit m('goldasz a földön, meg lesz oldva a mennyben is>>; 
fölhasználja vergődő gyermekei számára, kik hozzá folyamod
nak, hogy segitse meg elégtelenségüket. Az egyház nem az 
elengedésen s nem a búcsú-megadáson kezdte, hanem hősie~ 
erőlködéseket vitt véghez ; penitenciát teremtett, mely föl
zaklatta az önmaga iránt való szigort, medret vájt a könnyek
nek, alázatba és zsákba öltöztette bűnbánóit és több hamut 
szórt háromszáz év alatt híveire, mint a próféták évezredek 
alatt. De ez a komoly, búnbánó sereg ugyanakkor az egyházra 
fordította könnyes szemeit és kérte, hogy pótolja ki hiányait 
és gyámolítsa penitens fiait. Ez a bizalom egyre kiáltöbb lett : 
Egyház segíts, oldozz föl. Törel;:szünk Lünt bánni, de gyámo
líts, segíts l Gyönyörű egyház, Krisztus jegyese, kincstárosa, 
kinek kezeire Krisztus vérének gyöngyei bízvák ... ó segíts ! 
Nem kimélem magamat, vért, könnyet adok én is ; ciliciumot 
töviskoszorúdhoz, keresztedhez szenvedéseim vándorbotját 
kötöm : de kérlelc. - A penitencia szelleme megmaradt; de 
hozzákapcsolódott a vágy az egyh~z enyhítő közbelépése 
után l Ezt az alázatos, bízó lelket az Ur és sáfárja iránt kell a 
búcsúkban látnunk. 

b) A búcsú ily gyakorlatában az ember megszereti az egy
házat és áldott., anyai hatalmát. Látja, hogy ez a hatalom a 
szív minden igényének megfelel ; gyermekeit megtanítja hinni, 
bízni, lelkesülni ; lépcsöket vá.i a tökéletesség m:~.gaslataira ; 
megindítja a bátor, a hősies lelkek sorait ; de a szív sebeit is 
gondozza ; letérdeltet a tisz Li tó hely párkánya ira, s imádkozik : 
Emlékezzél meg szenvedéseiJről s szentjeidnek érdemeiről, 
és engedd el kevésbbé jó gyermekeid, sőt hálátlan híveici bün
tetését. Ó kedves, szép egyház, engedJ, hogy hozzád sim u lj ak, 
le nemes, édes anyám l Engedd megcsodálnom érzelmeidet, 
gyermekeidet el nem felejlileted ; hisz Kriszlus vérével táp
láltad, adtál nekik tejet és bort, édesebbet, mint Engaddi sző
löiből. Hogyne szerelnéd tieidet ott túl is ; hiszen gyermekeid, 
megismcred arcukat, hangjukat; emlékszel, hogy énekeidet 
énekelték, evangéliumodat hallgatták, relikviáidat tisztelték ; 
kebledre rejtették arcukat ; te birtad őket esitilani, te egyedül; 
most is segíts raj tuk. 

c) Továbbá a búcsú gyakorlata által megszeretjük a 
lelkeket, kik iránt szimpathiánk ébred úgy is, mint kedves 
szcnved6k iránt, úgy is, mint lestvéreink iránt. A búcsú 
szemeink elé állítja az Isten után vágyódó lelkeket, s bele
tanulunk vágyaikba, és kiérezzük azt, hogy segílenünk kell 
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rajtuic A világi fölfogás legföllebb ijeszt, üres, átlátszó 
árnyaknak gondolja őket ; elvonatkozik szívüktól, a halál 
érzéketlenségét viszi át rájuk, s ha megemlékE-zik róluk néha, 
ravatalról veszi szineit s vonásait; kísérteteket alakít. 
A segítő szeretet ellenben szerenesés ecsettel dolgozik ; a hit 
inspirálja; eléjük áll, a kegyelem állapotában levő, szerető, 
izzó, de bűnhődő lelkek elé. Nem kisértetek azok, hanem édes, 
szent szenvedők. Igy lesz áhitata lágy, bensőséges. Hogy is ne, 
mikor évek hosszú során ily vágyódó és türelmes szenvedés
nek angyalarcai körítik? l Ez úton teszünk szert mi is arra 
a bensőséges természetfölötti természetességre, Isten, Krisz~ 
tus, a szentek s a lelkek iránt. 

A tlsztitóUiz szemléletében. 

424. a) Megszeretjük lelkünket, igaz szeretettel. Az ön
hittség s kényesség elpuhít, beleringat sok hamis nézetbe, 
helytelen, hiú életbe, elbízzuk magunkat, hogy szereljük 
az Istent, sőt buzgéknak látszunk. Elfelejtjük, hogy mily 
kevéssé fejlett ki bennünk az ellenkezés a rosszal szemben, 
!> mily nagy a hamis szeretel önmagunk s a hálátlan hidegség 
Isten iránt, s mennyire vagyunk a krisztusi szeretet viszon
zásától. Aki ezt elgondolja, az megérti, hogy mi szerepe van 
a tisztítótűznek ; az megérti, hogy ép az a tűz, az a kín 
biztosít, hogy üdvözülni fogunk ; mert lsten gondoskodoU 
róla, hogy az ily tökéldlen teremtések is véglelen boldogságra 
jussanak, de föleszmélve s kiábrándulva a «tűz által». :\li ly 
alázat leng a tisztítótűz felől ! A lelkek érzik, hogy mit érde
melnek ; a tisztítótűz telítve van fölséges alázattal. 

b) De ugyanebből a meggyőződésből fakad az őszinlc 
buzgalom, mert hiszen a tisztítólúz lángjainál fölismerjük 
Ianyhaságunkat, kényess(·günket, hanyagságunkat! Észre
vesszük, hogy ájtatosságitinkban mennyi a nH'6szokas s a 
formalitás. Mily buzgóknak kellene lenniink gyónásainkban, 
penitenciáinkba n, szentáldozásainlüJan l !\Iily lisztaságra tör
nénk, ha a szívlisztaság kötelmét lslen a tisztílótúz lángjaival 
ébresztené öntudatunkra! Ime, a Lisztilótűzben szcnvedő 

lelkekért fölajánlott búcsúink. Áhítatunk pszichológiúja 
szeretelre, buzgóságra, tisztaságra, alázatra figyelml'Zlet ; 
szeretetre az egyház, a ielkek s az önmegtagadús iránt. Ki nyer 
hát többel, mikor értük imádkozunk? !\li vagy ök? Ök 
Llüntetés-elengcdést, mi bűn- és Lüntetésbocsflnalot, kcgyt'l
met, buzgalmat s erényt. Gondololll, hogy mi ll~'crünk ezzel 
is többet. 
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425. Zöldcsütörtökkel be nem értük ; az nyomott, bána
tos nap ; a hívőknek pedig örömünnep kellett ; mert föl
ujjongott a lelkük abban a tudatban : Itt van Jézus; itt van 
köztünk l Ezt hirdeti a három evangélium s Szent Pál, ezt 
a katakombák homálya, ezt a győzelmes, klasszikus, vértanúi 
nemzetség, s az alázatosan hívő s gót dómokat építő közép
kor. Ezt mi ! Forró ez a nap, nem a napsugártól, hanem az 
áhítattól ; illatos, nem a mezök virágaitó!, hanem a szívell' 
fakadásától ; ''solemnis dies». 

a) Ünnepel hitünk, mert diadalt ül. Ki akarják küszö
bölni az Istent, feledni s feledtetni, félreértik, el-elsötétítik, 
mindhiába; köztünk él, közénk áll s mondja: Itt vagyok. 
Nem emléke van itt, hanem ő, ö maga. Folyton van itt 
hitetlenség, hűtlenség, hálátlanság, nemértés dacára. A való
ságos Krisztus, a rejtett Isten. Itt van az Úr ... , beszéljünk 
s félrebeszélünk örömünkben. Itt van. Éreztük, s<.>jlettük, 
hogy így lesz valahogy, s íme, így van; sejtettük, hogy bár 
végtelen, mégis közel lesz, --hogy érthetetlen s mégis érezhető 
lesz, -hogy sokat, mindent elvisel, s mégis rettenthetetlenül 
kitart köztünk l Ah, a hit ünnepel és csodál és élvez. Mint 
ahogy a sas a magas égen úszva gyönyörkötlik a mélységen : 
úgy úszunk mi a magasban s gyönyörködünk Istenünkben ; 
mint ahogy szárnya feszül, s mégis élvez: úgy vagyunk mi; 
értelmünk elapad, de érzésünk tengerré dagad. Credo, credo .. 

b) Ünnepel reményünk, mely bátors:iggá fokozódik az 
Oltáriszentség közelében. S rászorulunk. Sokszor megszáll 
a csüggedés. A lelki élet nélkülözi a lármás, izgató motívumo
kat, melyeket a közélet s a tömegpsí.ichológia nyujt. A világ 
benyomásaiból sem meríthetünk rokonérzést és buzgalmat. 
Roppant sok kísértéseink Jáltára félelem, aggodalom, csügge
dés szállná meg lelkünket; de az Oltáriszentség almoszrérájá
ban gyöngeségünk vész s erőnk ébred, s az erő s öröm merész
séget, bátorságot önt belénk, felemeli fejünket s énekelni 
tanit. Szent Terézia mondja, hogy a lelki ételben époly szük
séges az alázat, mint a bátorság. Mind a kettőt a szentáldo
zásban fejlesztjük hatalmakká. Oroszlánokká, sasokká nevel. 
:<Sumam de medulia cedri sublírnis ... et plantabo in montem 
excelsum)) (Ezech. 17). Együnk a cedrus velejébő), s hegyeken 
lakunk majd ; a nagy érzések magaslatain. 

c) Ünnepel szeretetünk. A szeretet szava, akcentusa, 
éneke visszhangzik az Oltáriszentségben. A szerelet a hitnek 
királyi áhitata ; mikor a hit uralomra jut, szeret. Itt ugyan-

Probászka : Elmélkedések. 11. 13 
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csak uralkodik, tehát szeret. A szeretet boldogság; az 
öntudat, hogy Jézus van, s hogy itt van, végtelenü! boldogít, 
s e boldogságunkban szeretünk s másokat is boldogítani 
igyekszünk. - Szereletet lehelünk lsten, emberek, Jézus s az 
egyház iránt. De különösen ünnepel szeretetünk a heroizmus 
kikezdéseiben, melyek a jó áldozókban jelentkeznek. A szere
tetnek odaadás, áldozat kell, anélkül nem bíznék meg ön
magában; akkor ül diadalt, ha áldozatot hoz, tehát ha hősies 
érzületű. A szentáldozás odaadást eszközöl ; belőle való 
a bátor, törekvő, nagylelkű érzés ; belőle a szentek heroiz
musa. 

Aki pedig így érez, az ifjúságot élvez. Erejének s szép
ségének titka az cuehariszlia. Az az egyház, mely az eucha
riszliát őrzi s szellemét leheli, nem öregszik ; arcán nincs 
szeplő, nincs redő, hanem szép és üde. Az eucharisztikus 
lélek is ilyen l 

Az 1Jrna1• baogulota. 

~2G. Kopors6ja, sírja, temelése-e Jézusnak az Oltáriszenl
seg? Nem ; mert jóllehet áldozatáról emlékezünk meg vételé
né!, de Jézus hangulatát az Oltáriszentségben ki nem meríti 
sem a zöldcsütörtök, sem a nagypéntek, kell oda még egy 
jellemző vonás, a diadal, s azt ez az ünnep jelzi. Az ünnep 
hangulata diadalmas érzést inspirál. 

a) Bátorságot ... A lelki életet lépten-nyomon követi 
valamiféle szent csüggedés, szent panasz s elégiás érzület. 
Nemcsak elégedetlenek, de csüggedők is vagyunk; lenyom 
gyarlóságunk, győzelmeink sem lendítenek rajtunk s kudar
caink száma nagy. Kísérteleink, mint hiénák, mint karva
Jyok követnek, s nem kell sötét világnézet ahhoz, hogy föl
panaszoljuk a sikertelenséget. A dogmatika kígyózó, keskeny 
ösvényt mutat a boldogulásnak, s ahhoz merészség, bátorság 
kell. Kell ének és himnus, mely dicsőíti az Urat s igazat ad 
neki az élet minden körülményei közt, nyomorúságainkban 
is, s ugyanal\kor tudja, hogy azokon is győzünk. Hogyne 
gyöznénk, hisz itt van, köztünk _van. Jézus van itt. Titok
zatos jelenléle az egyházat az Ur seregévé avatja, mint a 
irigyszekrény a zsidó népet! Nem szabad félnünk. Több ő 
diadalmas seregeknél. 

b) A bátorságon ldvül tetterő kell. Kellenek nagy indító
okol<., melyek törekvéseinl;ben, mozgalmainkban lelkesíte
nek ; különbcn elfáradunk és elernyedünk. Kellenek ener
giák, melyek duzzadásától a nehézségek kérgei s rétegei meg
.;;zakadnak, mint kőfalak a gyökerek tavaszi duzzadásától. 
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A legnagyobb tetterő a tökéletességhez kell. Ha az alázat az 
első kegyelem, mely alapja a lelki életnek, bizony époly szük
séges a tetterő l Ezt az Oltáriszentségből merítjük; világ
feledést s vigaszt s kárpótlást azért, amit elhagytunk. 

c) Áhitatot. Az Oltáriszentség szeretete: a hitnek 
királyi áhitata, rózsája és illata. A hit gyökér, de dogmái az 
Oltáriszentségben virágoznak ki ; pl. hogy az Isten szeret, 
hogy el nem hagy, hogy elvisel, hogy nem kegyetlen; hogy 
az Isten országa elrejtett kincs, hogy az egyház közösség 
Istennel; hogy velünk az Úr, hogy királyunk. Az Oltári
szentség szeretete építi a dómokat ; kinő belőle gyönyörű 

stílben az az Isten-tisztelet. Hol az az eget átható imádság? 
Hol az az lsten-tisztelet? Hol a főpap? Hol az áldozat, mely 
lstennek tetszik? Térdelj le az Oltáriszentség előtt; itt van 
mindaz. 

d) Nagy bizalmat. Az ember elvész az Istenben, mint 
csepp a tengerben, mint levél az orkánban, mint lehellet a 
kemény éjtszakában. A filozófia beszél Istenről, providenciA
ról .. . , de ez még mindig jégkéreg vagy tarló ; a hóvirág, 
mely áttöri a kérget, a hajtás a tarlóból ; az a hit, rnelyet 
Jézus hoz és hordoz, rnelyet szíve lehel s bennünk kipusztít
hatatlan bizalmat ébreszt, akár bűnösök, akár igazak legyünk. 
Nagy, extatikus szeretettel járt köztünk ; szívvel, melyben 
senki sem kételkedhetett. Elváltozott színében a Táboron, 
elváltozott a föltámadásban ; de nem változott el szfvében. 
Mennybernenetele után sem változott el. Hűségének bizony
sága az Oltáriszentség. Elfonnyadna a hit gyökere, ha nem 
bírná virágait kihaj La ni ; virága pedig a halálon is győzedel
meskedő szeretet. A halál sem változtat rajtam; íme, látjá
tok, hűséges, tapadó, emberséges szeretetembcn egészen a 
régi vagyok. Ezt fejezi ki az Oltáriszentség l A hit csak ala
csony, tengő moszat vagy lengő vízfoná!, ahol nem hajt ki 
az Oltáriszentségig l Azért a hit ide vágyik. 

e) Nagy szeretctet az egyház iránt. Az egyház Jézus 
gondolata, ő tervezte, ő épílette, ő fejlesztette, ékesítette. 
Mint művész dolgozott rajta. Hogy folynak ajkairól a leg
szebb hasonlatok l Az Úr szereti az egyházat ... szereti, hogy 
szép, szeplőtelen, kedves legyen az ő háza, az ö pihenője, 
otthona legyen. Nagy közösség az Istennel. Azért oly szent 
benne minden. Szent közösség. S hol e közösségnek lelke, 
hol a szívek szent kapcsa? Maga Jézus itt e szent község 
ltebelében a «Vinculum periecllonis))' az egyesítő, összel(ölö 
karminvörös fonál, Jézus az Oltáriszentségben. Valóban, 

13* 
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csak az egyház bírja öt, az juttatja nekünk ; lehet valaki 
buzgó keresztény, de ha Oltáriszentsége nincs, legédesebb 
kenyere hiányzik, idegenben jár. Ez az egyház diadémje, ez 
kincse, kezeiben tartja az Evangéliumot s ölében az Oltári
szentséget l Azért ez Oltáriszentség szeretetet inspirál az 
egyház iránt. Megérezni rajta az Urat, mindenütt van valami 
abból a melegből. Szellemén ragyognak az Úr erényei, ren
dellcezésein észrevenni az Úr házának szellemét, a gyermeki 
érzést. Észrevenni rajta az Úr jelenlétét, az ő erejét ... s 
ragaszkodni hozzá, mint a zsidók Jeruzsálemhez. Lojalitást 
is nevel bennünk s nagylelküséget. 

Az Oltáriszentséo lránU óhitatUDk négy követelménye. 

427. a) Az első követelmény a szívtisztaság ; ez a leg
igazibb, legédesebb lsten-tisztelet, úgyis mint előkelő, nemes 
lelkület, mely egyedül méltó arra, hogy az Úrhoz közeledjék, 
úgyis mint tökéletesség, mint lelki mü és szellemi munka. 
Megtiszteljük az Urat márványtemplomokkal, aranyos oltá
rokkal, virágos szőnyegekkel; akarjuk, hogy az Úr háza 
különb-ház legyen ; de a legdrágalátosabb hely, mü, remek, 
a legkiválóbb valami a tiszta szív. lVIennyi fokozat van ebben, 
a falusi hívő lelkétől Szcnt Teréziáig, az iskolás fiútól Szent 
Alajosig l Aki az Oltáriszentséghez buzgón járul, abban a 
tiszta szív finom érzékké, a tisztaság féltékeny kinccsé fejlik. 
Tisztulási folyamatok indulnak meg bennünk ; mindcn szent
áldozás (•gy-egy beoltás a léleldertőzés ellen. Legyen is úgy; 
érezzük át, hogy a hitet meg nem tagadhatjuk, a szentségel 
meg nem törhetjük; tehát szcntek legyünk. Azzá kelllenn ünk. 

b) A második követelmény a mély alázat. A lélek bár 
tiszta, mégis az az érzés tölti be, hogy nem tud hová lenni 
a leereszkedő Krisztussal szemben. «Unde hoc mihi?» mon
dogatja. «Domine, non sum dignus». Az alázat a Szentnek, a 
[ölségesnek jár. Az angyalok nagyok, mégis elf0dik arcukat ; 
a próféták hatalmas szellemek, mégis földre borulnak ; az 
ember bár tiszta, mégis mélyen elfogóctik a hegyláncok lábá
nál, a tenger partján s a csillagos ég alatt. Alázat !.ell belénk 
is a nagy Isten közelében; le kell sütnünk szemünket, meg 
kell hajtani térdünket, össze kell kulcsolnunk kezeinket ... , 
ez az Isten-udvariszolgálat! 

c) A harmadik a gyengéd, édes vonzalom az Úr felé. 
Illnc fc!·or, quocunque vehor. . . feléje tartok, bármerre 
járok. Ő vonz ; emlékét édességében s vigaszaiban hagyta 
ránk, s mi oda vágyunk, ahol jó nekünk. Ki a Tisza vizét 
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issza, vágyik annak szíve vissza : mennyivel inkább vágyile 
az Isten vigaszainak folyamához. «Melior est dies una in 
atriis tuis super milia» . . . egy nap a te közeledben többet 
ér, mint ezer nélküled l 

d) Negyedik követelmény az engesztelés szelleme. Akit 
úgy szeretünk, annak fölajánljuk összes szimpathiáinkat ... , 
bántalmait is szívünkön viseljük. Itt az Oltáriszentségben 
kell Jézust megkövetnünk, itt ahol szeret, itt ahol bántják. 
Mit csináljunk a bűnök sárözönével? Könny és vér, az akasztja 
meg e pusztító, szégyenletes árt ; lángoló, résztvevő szeretet, 
.gz apasztja ki dagályát. Mintha vadrózsakoszorút kötnénk 
az Oltáriszentség aranyos tartóira, virágos tövist s tövises 
virágot. Ilyen a mi áhítatunk ; virágos is, illatos s fájdító is. 
Mindegy ; a lélek is, mely ez érzelmeket ápolja, szép, kedves, 
bájos, s Isten szemeiben oly elegáns, mint a vadrózsának 
erőteljes tavaszi hajtása l 

Az Oltáriszentségbill val6 a katbollkU!I Abltat. 

428. A szentírás az áhitatot, a kellemet, az Isten előtt 
való kedvességet olajhoz hasonlítja ; az ((unctio» Istenhez 
való közeledés. Puhul, vidul, hajlik tőle lelkünk. Virágkely
hekből való. De nem minden virág egyaránt olajos ; épúgy 
nem minden hittitok egyformán áhítatos. A Szent Szűz liliom, 
a szent kereszt illatos fa, de az áhítatnak legolajosabb virága 
az Oltáriszentség. Ez fő áhítatunk; katholikus ájtatosság. 

Azért a legáhítatosabb : a) mert itt van legközelebb a 
valóságos Kriszt.us hozzánk. Isten mindenütt van, réten, 
mezőn is van ; Krisztushoz is mindenütt imádkozhatunk, 
de az a köztünk járó ((realis et substantialis>> Úr Jézus itt 
van köztünk s hozzánk legközelebb. ((Ego sum», mondja itt, 
s elvárja a folytatást : ((et proeidens actoravit eum». ((Ez az 
én testem», mondja a pap, s rögtön térdet hajt, imád. Mél
tán ; ha itt van Jézus, akkor itt van helyén a benső, meleg 
vallásosság; ha itt fekhelyén van a király, <<rex in accubituD, 
akkor a szívem neki illatozik : ((nardus mea dedit odorem 
suavitatis». Ne kételkedjél ; ha lehetséges volt Betlehem 
és Golgota, miért nem volna lehetséges az eucharisztia? l 
Aki az egyikét spiritualizálja, az a másikát is tagadhatja. 

b) Azért a legáhítatosabb ájtatosság, mert Krisztusnak 
is szelleme s hivatása az imádás. Aki a mélybe hatol, imád
kozik. Aki Istent élénken sejti, hát még aki látja, az imád
kozik. Jézus lelke legközelebb állt Istenhez. Azért tölti el őt 
az ima szelleme, s aki feléje tart. annak a tömjénfüst az 
arcába csap. Jézus magával ragad, s imádkozunk. Az élő, 
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izzó Krisztust megérezzük. Elgondoljuk szülctésében, színe
változásában, verejtékezésében; elgondoljuk, hogyan terül 
el, térdel, borul le ... , elgondoljuk, hogy lelke mint a ki
öntött olaj ... , hogy nincs az a balzsamos, fűszeres sziget, 
melynek atmoszféráját össze lehetne hasonlítani a Krisztus
tól la kott oltárok környezetével ; tömjén s mirrha telíti azo
kat. Az imádkozó Úr Jézusnak nagy s mély érzelmei, azok 
a szfnt elváltoztató s lelket áttüzesítö érzelmek s ugyancsak 
az imádkozónak nagy kegyelmei, melyeket régen kiosztott 
s melyeket most is osztogat, képezik az Oltáriszentségben 
imádkozó Jézusnak gazdagságát. Mily tartalom, mily tűz és 
meleg J Nagy tisztelettel s nagy gondolatokkal akarunk el
telni az Oltáriszentség iránt; kívánjuk, hogy ez a csend 
kiáltó csenddé, hogy ez a mozdulatlanság izgalmas tevékeny
séggé váljék ... Legyen a mi szenlélyünk Szentlélckkel s 
szellemmel teljes ... , öntse ki ránk az Úr keneteit, ((oieum 
laetitiae>>. Legyen imádásunk mély, mint a patriarkák imája ; 
küszködö, mint Mózesé ; izzó, mint a prófétáké. 

c) Nevezetesen pedig elgondolliatom azt, hogy az 
Oltáriszentségben egybe van foglalva Betlehem, a Tábor 
és Golgota, az édes, a fényes, a könnyes imádság. Mert Betle
hemben kelt szárnyra Jézus szívéböl az az ima, mely Ádám 
imája óta ismét önmagáért volt kedves az Úrnak. Erre 
nézve tudnunk kell, hogy a tényleges, isteni rend szerint a 
bűnbeesett ember megváltás nélkül nem sE-gíthetett volna 
magán, s így természetesen a bűnbeesett ember imáját 
önmagában nem kedvelte az Ür : Non est mihi voluntas in 
vobis ... , nem telik kedvem bennetek. Ezüsthárfám voltál, 
ártatlan tiszta ember ; de elbuktál, húrjaid elpattantak s 
összetörtelek. De íme, megjelenik a földön a megtestesiilt 
lsten, Krisztus, s benne az Istennek kedves ember l Megjele
nik az, ki Istennek tetszően imádkozni tud, <·aki énekelni tud, 
mint ifjúsága napjaiban>> (Oz. 2, 15), mint a fölszabadulás, 
az asccnsio napjaiban. Ah, ez a szív tud emelkedni ... Ó ked
ves Betlehem, rendesen megakadunk barlangodon, csilla
godon, angyalaidon, s elfclo:jtjük a nagy imádkozónak, a 
gyermek Jézusnak szívét. S úgy-e oltárszekrényünk is Betle
hem, hol a kenyérszíne alá leereszkedő Úr Jézus imádkozik, 
imádkozik úgy, mint az első karácsonyi éjben? 

d) Ugyancsak az Oltáriszentségben folytatja táborhegyi 
imáját. A Táboron folyt le a színtelváltoztató imádság. 
«Amidőn imádkozék, ábrázata másszínű lett» (Luk. 9, 29). 
Ogy-e itt is elváltozik színében, mialatt szeret, lángol értünk?! 
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A szfve lángol, a lelke fényes, kegyelem s áldás áramlik belőle . 
.Jó nekünk itt lennünk l Mennyi kegyelem áradt mindig 
Krisztus imájából az E-gyházra, kezdve az apostolok meg
választásán (Luk. 6, 12), Szent Péter Krisztus-megvallásán 
(Luk. 9, 19), a Szentlélek leküldéséig (Ján. 16, 7). Az itt emli
tett mozzanatokban a szentírás kiemeli, hogy Krisztus imád
kozott, s hogy az apostolokat s az egyház kőszálát, Pétert 
s a Szentlélek lejövetelét imájának köszönhetjük. Hogy kell 
nekünk is imádkoznunk a régi ember elváltozásáig l 

e) Végül itt folytatja a küzdö, a kiáltó imát. Le~kiáltóbb 
imája az a verejtékező, könnyező imádság a kertben s a 
kereszten ; <ikönyörgéseit s esedezéseit nagy kiáltással s 
könnyhullatásokkal bemutatta» (Luk. 5, 7). Erezzük ki mély, 
bús szenvedélyét e nagy kiáltozónak az Oltáriszentségllen is. 
Látja a nagy pusztaságot s a pusztuló lelkeket. Oltáraink 
ma is az ő Getszemani kertje s Golgotája. Puszta neki a világ ; 
kiált; aid ezt érzi. az meghallotta szavát. 

Uármas lényiiv veszi kiirGI az Ollárlszentséoe&. 

429. A hit mélysége, a szeretet bensősége s az engesztelés 
buzgalma. A röpülő szuáf is két szárnyával födte magát, 
ketlövel repült, kettövel védte fejét. 

a) Hit nélkül mit látsz a világban s magadban? Igény
telenséget. Csupa tünemény, teh:lt lepel borílja a valóságot, 
hogy ne láss ; csupa szín, tehát látszatosság, hogy ne érj az 
alatta lappangóho7.. De a hitben mily új vilflg nyilik meg 
előtted ; mily mélység s mily erő l A hit mélységének egész 
hatalma, mint az óceán gazdagsága, emelkedik ki belőle : 
bámulatos, csodálatos világ, élet és erő, mely párját nem leli. 
A világtörténelem a kereszténységnek új csoda-életét lépteti 
föl ; elénk tárja a megváltoztatott föld színét, s e keretnek 
közepébe teszi az Oltáriszentséget. A szdlern s az erény pom
páját mint új paradicsomol lépteli fel köztünk s a lelki virág
zás forrásait az Oltáriszentségben leli föl : onnan fakad a szen
tek ereiben s szívében fölpezsdülő vér, a Krisztus vére. -
Fölléptet hősöket, akik mind hasonlitanak arcban, fiziognó
miában, akcentusban, termctben : Krisztus tesléből valók. 
s az ö vére lükl.et bennük. l\lily fölséges hit ez, mely élni és 
halni kész, mely az élet odaadásával csügg a titkon, a szeretet 
s az erő titkán ; hit, mely szenvedni s meghalni is tud, mert 
tudja, hogy 3 hablban is győz. 

b) Honnan kell ezt az erős meggyőződést vennünk, azt 
hogy Krisztus itt van s érlünk van ill 'l Minden dolgolokaiból 
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kell megértenünk. Az Isten műveinek oka a szeretet ; <<úgy 
szerette Isten a világot ... l> Szeress s megérted. A szeretet így 
okoskodik : Aki szeret, meg nem csal ; Krisztus is szeret ; ha 
tehát szeret s mondja, hogy itt van jelen, elhiszem neki. 
A szeretet az ösztön csalhatatlanságával nyugszik meg benne. 
Igy tesz mindenütt. Bemegyünk a kórházba, betegek vagyunk; 
hoznak orvosságot, nem tudjuk, mi az, nem elemezzük ; 
bevesszük ; méreg-e vagy élet? nem kételkedünk, hisz itt 
szeretnek minket. Fáradtan az úttól barátunk karjaiba 
dőlünk ; szivéhez szorít, örül, hogy lát, megveti ágyunkat 
szobájának másik sarkába; csakhamar lehajtjuk fejünket, 
édes álom kerülget, de nem zavar a gondolat, hogy ez meg
gyilkol téged. Vajjon a csecsemő kételkedjék-e, hogy édes
anyja ernlője nincs-e méreggel bekenve? Nem gondolkozik ; 
a természet nem is hagyja gondolkozni, hogy szörnyet ne 
gondoljon, ami szentségtörés volna ; ösztönét a szeretet 
vezérli ; a szeretet pedig nem csal. A keresztény hit nagy 
dolgokat mond : Krisztus van itt ; az ő valóságos szent teste 
és vére, s élő teste mintha szellem volna, az van itt. Nagy 
igényeket támaszt e tan az emberi ésszel szemben, hódolatot 
követel l S miért higgyünk? Azért mert az apostoli egyháztól 
körülvéve a búcsúzó Úr Jézus kezeibe vette a kenyeret, 
mondván : <<Ez az én testem ; ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre h> Az apostoli egyház lehajtja fejét s azt suttogja : 
az Úr mondja, tehát hiszem. Nem kemény beszéd ez? Dehogy 
kemény; nincs oly puha beszéd l Puha, mint aszeretet; lágy, 
mint a szeretö szív suttogása; puha és édes, mint a búcsúzó 
édesanya ölelése. Nem, nem kemény az Úr, hisz szeret. 
Szeret, <<Ín finem>, mindhalálig. Akkor rendelkezik, mikor 
már megolvadt a szíve, mikor lelkére már árnyat vetett szen
vectése s véres keresztje. Mikor ezt mondja, akkor tudja, hogy 
holnap ilyenkor már édesanyja ölében fekszik s nem lélekzik; 
szeme akkor már kék, ajka szedres, arca véres, keze s szíve 
sebes lesz . . . szeretetbőll Mi a jegyes szeretete, a barát 
hűsége, a kedves testvér ápolása, az édesanya lelkendezése 
ezzel szemben ! Isten küldte őt szeretni, adott neki szívet 
a szeretet apotheózisának kialakítására, hogy megolvassza 
a jéghideg világot s örök tavaszt fakasszon rajta. 

Ez a szeretet mondja : <<Ez az én testem)>, ahogy a kórházi 
ágyról mondja az irgalmas szeretet : ez az én ágyam, s tudjuk, 
hogy nem kínpad ; ahogy a vendéglátó nyughelyről mondja 
a baráti szeretet : ez az én nyughelyem, s tudjuk, hogy nem 
ravatalunk ; ez az én emlőm, mondja az anya, s tudjuk, hogy 
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nem méreg, hanem az élet forrása. Mindezek nem csalnak 
s mi nem csalódunk s úgy vagyunk Krisztussal. Azért nem 
kételkedett Szent Pál, hanem hirdette : In fide vivo filii Dei, 
qui dilexit me J Szeretett, tehát hiszek neki J Azért nem kétel
kedett az őskere::.zténység ; átérezte, hogy Krisztus szeretett, 
tehát meg nem csalta. Ez a hit belenőtt a katakombák föld
túrásaiba ; vérrel öntözte s megtermékenyítette azokat. 
Kiverődött festményeiken ; a pálma, a líra s a gyűrű szere
tetről és hűségről beszélt. Ott áldoztak, ott dobogtak a szívek, 
melyek minden percben vértanúságra készen voltak ; ott 
járt Perpetua, ott Ágnes ... onnan ment ki Tharzicius, onnan 
indultak ki a diakonusok a mamertini börtönbe. Onnan mint 
fénylő mécsesek az éjbe J az eucharisztia világított ... s az 
angyalok mind térdet hajtottak előttük. Ah, édes Uram J 
hiszek neked. Kinek hinnék, ha nem neked. Hiszek s veszlek 
s viszlek, beleállítlak életembe! Boldog vagyok, hogy Krisz
tus él bennem s köztünk. Ű a mi életünk. 

Jézus velünk. 

430. a) A legnagyobb áldás az, hogy Isten velünk. Az 
izraelitákkal a pusztában volt, s éjjel mint tűzoszlop őrködött 
fölöttük. A pusztító éj megszünt rémes lenni, a sátrak alatt 
lakó nép föl-fölriadva álmából a vadállatok ordításátó}, meg
nyugodott, midőn látta a tűzoszlop vörös fényét : velünk az 
Úr- mondogatták- nem félünk. Jákob idegen földön járva, 
kövön pihenteti fejét s álmában látja az égig érő lajtorját; 
íme, itt az Úr háza - mondogatta, - s az ég kapuja ; közel 
van az Isten. - Ezt hirdették Mózesnek a csipkebokor s Sinai 
sziklái, ezt Fárán és Nún hegye; ezt minden prófétának a 
küldetés szózatai. Mennyire kell ez nekünk; de be is érjük vele. 

Az Oltáriszentség ezt nyujtja. Látogassuk gyakran, 
hogy beszéljünk vele, hogy hódoljunk neki, hogy tanácsot 
s erőt kérjünk tőle, hogy meneküljünk hozzá s elsírjuk szívébe 
bajainkat. Itt van a mi Istenünk, atyánk, testvérünk, pász
torunk, királyunk, fejünk ; helyezkedjünk el hozzá a kellő 

viszonyba. 
b) Istenhez való természetfölötti viszonyunkat az Oltári

szentség jellemzi igazán. <<Már nem vagytok vendégek s jöve
vények, hanem polgárok és Isten háznépe.)> Istennek városa 
az egyház, a háza pedig az Oltáriszentség. A városban nem 
vagytok jövevények s e házban nem vagytok vendégek. Én, 
e város polgára, otthon vagyok Jézusnál. Mily édes, erős 

kapocs ez a bensőséges viszony, mely egyszersmind az ima 
szeHemének forrása ; érzem a tisztelet, hódolat kötelességét, 



202 PROHÁSZKA OTTOKÁR 

s ugyanakkor szent öröm fakad lelkemben. Ezek erős, friss 
érzések ; mintha üde, harmatos, virágos alpesi völgyben 
állnék, hol minden érintetlen s erőteljes, hol a szökeJJö patak 
fáradtságot nem ismer, s a hegyek mint óriás hullámok lej
tenek s emelik a lelkemet ég felé ; majd ismét mintha hegy
csúcsokon járnék fölséges csendben, hol köznap nincs, csak 
vasárnap, vagy tengeren úsznék, sejtve a mélységnek csodáit. 
Jézus lelki világát kontemplálom ; vele emelkedem, örvendek 
és sirok. 

c) Az édes otthon éneke ez : Ugyan ki választhat el 
Krisztus szeretetétől? Senki, soha l Akik otthon vannak, 
külre nem gravitálnak ; nem kell őket bezárni, sem lekötni. 
Ezer gyökeret ver a lelkük az édes szeretetbe. Tudják, hogy 
magas, fölséges várban laknak, a «Magasságbelinek oltalmá
ban•, hol nincs cselszövény, sem ármány. Itt lehet pihenni, 
s ez a pihenés töltekezés s erő. - Jézus szeretete emel s a 
világra s esélyei re, a szivre s nehézségeire mintegy végtelenűl 
kitágult látókör központjából nézünk le. Ez az Isten gyer
mekeinek fölényes önérzete; eltelnek e ház, e környezet, e 
kiváló helyzet nagyrabecsülésével s .Jézus föltétlen híveivé 
s megbízható háznépévé nevelődnek. 

Isten velllnk. 
-131. a) Az ember könnyen elhagyatva s magányosnak 

érzi magát ; nem érti a világot, sem önmagát, s gyötrelmei 
fenyegetik hitét. A (CSolitudo• s a «Silentium• sehol sem száll
nak lelkünkre oly Iélelmesen, mint éjjel . . . Mily nagy az 
Isten a térben, hol én mint pont sötétlem, s az időben, hol 
mint perc percegek. Mily szuverén és szent ; mt-gsemmisülünk 
törpeségünk s bűnösségünk öntudatában előtte. Szigor és erő 
az Úr ' Túl nagy, túl szent, túl igazságos, semhogy hozzá 
bizalommal emelkedjunk. Ilyenkor megriadt gondolataink 
elvetödnek a szomszéd templomba s mérhetetlen bizalom 
száll vissza szívünkbe ; ah, itt az Isten, s valóságos jelenlété
vel bizonyítja, hogy a jóság s az irgalom az ó sajátságai. Nem 
hagyta el az úr a földet ; itt maradt ; az eucharisztia az 
inkarnációnak koronája. Ez az öntudatos katholikusnak 
pszichológiája: Jézus közel, Jézus köztüok, Jézus beonünk; 
hiszünk s bízunk s örvendünk. 

b) A:L dsten velünk,..nek kell áthatnia társadalmi éle
tünket. Egyenlőségre nevel, mellyel szemben minden különb
ség szétfoszlik. Nézzétek a szentáldozáshoz egymás mellé 
térdelt embereket : gazdagok és szegények, hatalmasok és 
gyöngék ; mind egyformák az elevenek és holtak szuverén 
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birája előtt, s mind egyesülnek szent testvériségben. Sok 
nemes érzés gyullad ki szíveikben, lsten érinti s gyujtja föl 
azokat ; nemcsak igazságra, jogi szolgálatokra, hanem szerc
tetre s áldozatra hevíti. Ez az igazi szabadság útja. Világos
ságot s erőt önt a nép szívébe, s kenetességétől megerősödik 
minden viszony s minden kötelék. Uram, légy velünk, s 
testvérek, szabadok s egymáshoz méltók leszünk. 

Az euebarlsztlú .JbWI Megvált6ok, orvo
BUDk, &aoíeónk. 

432. a) Jézus hozzánk jön mint Megváltó. Magas hegy
ről jön le, a Golgotáról, ahol vérét kiöntötte, s a szeretet 
bíborába öltözködve jött le a világba, hogy azt meghódítsa, 
megvigasztalja s fölemelje. Minden szivbe oltárról jön, az 
áldozatnak, a Megváltónak érzelmeivel, s a szentáldozás 
részvétel magában Jézus áldozatában. Az áldozat érzelmeivel 
van jelen köztünk : minden tabernákulum az első nagypéntek 
emlékeivel van telitve. Hát ha ily áthevült, a világváltság 
érzelmeitől áthatott szívvel jön, mit tegyek, mit adjak, mit 
mondjak neki? Hozzam öntudatomra, hogy mily őserlis 

értelmi s érzelmi világ központja a szent ostya s hogy mily 
dagályai az indulatoknak, mily kitörései a vágyaknak töltik 
el azt. Fény- s túzcsóvák ezek sötét s hideg lelkek közt, akár
csak a déli jégsarknak fölséges csendben égő vulkánjai l 

b) Jézus orvosunk. Jézus számára a föld egy orientális 
város végtelen sikátora, betegekkel sövényezve, s Jézus jár 
benne ; ez az ő sétája. Holdkórosok és ördöngösök s azok 
hozzátartozói, haldoklók s rimánkodó rokonaik, kananei 
asszonyok s leányaik ... ~n is kiteszem betegeimet, szenvedő 
gondolataimat s vágyaimat ; én is kifektetern sebesültjeimet, 
szivemnek gyötrelmes érzelmeit, s bizom. Jézus megy el 
köztünk, világosságot, fényt s erőt árasztva. Belső melegre 
van szükségilnk, hogy lelkünk ne fázzék s ne hűljön meg ; ez 
rossz hűdés l 

c) Jézus tanftó. Tanit, nemcsak tant ad elő, de tehet
séget ad hozzá. Szemet ad, hogy lássunk, s értelmet, hogy 
értsünk. Vegyük ezt szószerinti értelemben. Kegyelmétől a 
szavak értelmet s a belső világ valóságot nyer(nek) ; új fény 
ömlik el rajtunk. Valamint van érzéki s értelmi világosság, 
úgy van kegyelmi, természetfölötti fény, melyben lelkünk 
összeköttetésbe lép Istennel, mint Atyjával, mint az őt kitü]l{j 
örömmel s erővel. Ez a tanitó életet ad. 
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.Jizos az Ollárlszentségbeo a ml biisv6tűok. 

4.33. a) Jézus él köztünk; élete a föltámadás utáni élet. 
Titokzatosan van jelen köztünk ; érezteti magát velünk, 
megmutatja magát a lelkes hit s szeretet édes viziójában, 
azután eltűnik. Az Oltáriszentség a húsvéti Krisztus életének 
folytatása ; belőle árad a megdicsőült, erős életnek szelleme. 
Körülötte izgatott, kapkodó, sirhoz futó emberek, bánatban 
és elragadtatásban élő Péterek, Jánosok, Magdolnák mozog
nak a szinen ; mialatt az Oltáriszentségben a köztünk meg
jelenő, minket vigasztaló s vonzó Krisztusnak évezredekre 
kinyujtott húsvéti élete folyik. - Adj húsvéti lelket, Uram, 
hogy ne nézzem szentségi léted igénytelenségét, hanc::m lás
sam az istenit; a hit szemével nézzek. Iparkorlom magas 
szempontokra, hogy átnézetem legyen világon, történelmen, 
Jézus múvén, vágyain, érzelmein, s ne legyek (<Stultus et 
tardus~. bornírt, nehézkes lélek, hanem váltsam ki hitemet 
imádásban, szeretetben, hódolatban ... húsvéti érzelmekben. 

b) Ugyan/J a mi pünkösdünk. Jézus forró, égő szeretettel 
van itt jelen ; a pünkösdi lelket önti ránk. Minden templom 
s oltár e lélekkel van fölkenve ; ha e lelket bírjuk, áttörünk a 
látszaton, a tüneményen, a kérgen s eljutunk az esszenciáig, 
a cél fölismeréseig a tudásban, a lelki szépség fölismeréseig 
a múvészetben, eljutunk az élet tartalmas, erőteljes kialakí
tásáig a világ kháoszá n át. Csak akkor lesz vigaszom s örömöm. 
Ezt a vigasztaló lelket kérem áldozásaimban. O rendíts meg, 
gyujts meg, oldd meg nyelvemet, hogy énekeljek s örüljek 
neked l 

c) 6 ami ünnepünk. Minden ünnep öröm, és örömünk, 
tehát ünnepünk van, midőn Jézushoz közeledünk. Krisztust 
hordozni, bírni, Krisztussal élni szívtisztaságban a legmé
lyebb öröm. Itt vannak a világoskodó fényes lelkek, a látók 
a sötétségben. Sötétség a lét, s •honnan legyen örömöm, ki 
az ég világosságát nem látom$, mondja Tóbiás ; azonban 
Jézust bírva látom az ég világosságát, van tehát örömöm. 
Látom az örömtelen embereket : sötétségben s az élet igájának 
kényszerében élnek ; nincsenek megelégedve, nincs örömü){. 
A kultúra sok munkát, nagy terhet rak ránk. Azt elviselni 
nem lehet mély hit, édes béke, élettartalom nélkül. - Ha 
van is múveltség és jó nevelés, de az életnek nem lesz tartalma 
és öröme Jézus nélkül. Nem lesz tisztaság s önbecsülés benne. 
-A fennkölt, szent, erős öröm az igazi ünnep ; ezt adja .Jézus 
az Oltáriszentség vételében, misztikus csókjával! 
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Az egybiz ldoesc. 

~. a) Jézus az Oltáriszentségben az egyház kincse. 
Mikor azt mondom : szívem kincse, indulataimra, örömeimre, 
ragaszkodásomra utalok. 11Schiitze schafft die Liebe.» Mint 
ahogy a munka kincset termel, úgy a szív munkája is. Jézus 
thesauros noster, az azt jelenti, hogy kimondhatlan sok szere
tet, bensősée, öröm, lelkesülés áradt ki szívünkből rá. Ha nem 
szerettük volna, nem volna kincsünk; de mi szeretjük és 
csókoljuk sebeit, keresztjét, s könnyekkel öntözzük lélekben 
lábnyomait. S ugyancsak mennyi lendület, bensőség, föl
éledés veszi körül az Oltáriszentséget, hány porban és vágyban 
elnyúlt lélek végzi előtte adorációit l Itt vannak a legnagyobb 
motívumok, melyek szívekre hatnak. A nagypéntek sirat
mát, a nagyszombat temetői csendjét, a húsvét tavaszi dalát 
itt élvezem. Lelkem panaszával s reményeivel ide nőttem. 
Hát hogyne volna kincsem l Szeretem, óvom, becsülöm, mint 
kincsemet. 

b) Jézus az Oltáriszentségben az egyház gyöngye. Nem
csak kincse, hanem ékessége, tehát gyöngye. Van sok ellen
szenv az egyház ellen ; hatalmi vágyról, papi érdekekről 
beszélnek ; rámutatnak az egyház 11foltjaira>>. Valóban van 
ott árny és folt is, de ezt emberek borítják rá ; mialatt ő 
szeplötelen. Az ő szépsége a fátyol alatt is ragyog ; ez az ö 
örök természetfölötti jellege. E fátyol borítja királynői ter
metét ; alóla sugárzik ki arcának komoly szépsége ; fehérlenek 
erős, szép, művészi kezei, melyek a szent Grált viszik és benne 
a gyöngyöt, a 11pretiosa margaritá»-t. S e gyöngy sugárzatát 
látom minden választott lélek homlokán a Szent Szűztől 
kezdve Ágostonig, Ágostontól lüttichi Juliannáig s Assisi sz. 
Ferencig, Assisi sz. Ferenctől Néri sz. Fülöpig, onnan Liguori 
sz. Alfonzig, s Szent Alfonztól az arsi plébánosig. - Ne 
panaszkodjam a foltokra, hanem váltsam ki erős szeretetben 
az Oltáriszentség kegyelmét; legyen gyöngye lelkemnek. 

c) Az Oltáriszentség a cédrus sasoknak való veleje. 
EzechieJ látja, hogy a sasok a Libanon cédrusának velejét 
eszik. - A Libanon magaslatai, a cédrus veleje és a sasok 
egymásnak megfelelnek ; verebeket más összeköttetésben 
kellene emlegetnünk ; itt nem ezekről van szó l Jézus s az 
Oltáriszentség, a Libanon és a cédrusok veleje sasokat hív
nak emlékezetünkbe. ű a magaslat s a titokzatos energia 
egyben. - Emelkedjünk munkával, gondolattal, érzéssel a 
magaslatra. Aki hegyre mászik, nagy munkát fejt ki ; én is 
nagy munkát végzek, mikor Jézus gondolataiba szfvvel-
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lélekkel belefúrom magamat, mint a pacsirta a napsugaras 
égbe. Nem a világ homályába, hanem Jézus szemeibe nézek. 
s a magaslatok tisztább, kristályosabb világossága, a «limpi
dezza)) vesz körül. E friss, tiszta fuvalomban lelkesülök, len
dülök, bátorságot nyerek, hogy megküzdjek az értelmi s er
kölcsi kháossza!, mely ott lent ijeszt. Ime sassá válok, és őt 
eszem l Mint sas, örvényektól sem félek, a halál örvényHól 
sem ; ételem az erősöknek, a szárnyalóknak étele. 

Bels6 világom. 

435. Jézus nagyszerű belső világot hozott és állitott közénk 
a földre, az Isten-közelség és az isteni erőnek világát. Közel 
állt lstenhez a lelke ; Istené volt lényeges egyesülésben, azért 
kiváltotta a lélek legszebb életét. 

a) Tényleg kimondhatlanul közel, személyi egységben 
állt lelke Istenhez. A végtelen telíti, nagysága feszíti, mint a 
gőz a katlan dugattyúit; izzítja, rnint viiiamfolyam a sod
ronyt. Mélység s magasság benne imádássá és érzéssé válik, 
abból merfti világnézetét, lelkesülését, kedélyvilágának har
móniáját, akaratának !endületét. - A külvilággal szemben 
egy belső világot kell kialakítanom magamban. Jellegei : az, 
hogy enyém, hogy ... váram, kertem; további jellege, hogy 
a külső világgal érintkezik, de felülről leereszkedve ; végül, 
hogy természetfölötti, s benne ragyog a kegyelem ; a hitnek 
e fényében ismerem föl a lélek értékét. 

b J Jézus odaadja magát, leköti őt a nagyság ; foglya 
lesz. A szépség vonzza lelkét ; belőle, érte él, s teljesen elvál
tozik Istenbe. Friss és üde ; kísértések, szomorúság, lemondás 
nem veszik el szépségét. - Lelki világomat ez útra tereli az 
Oltáriszentség ; szenvedélyem, hogy lstenhez közeledjem 
egyre jobban. Ez a közeledés tisztulásban, tökéletesbülésben, 
szeretetben megy végbe, szeretetben az áldozatig. 

c) Áldozat ... , ez a krisztusi típus, mely Jézusban a 
legnagyobb crescendót érte el, mert nagyobb szeretete senki
nek sincs, mint aki lelkét odaadja barátaiért, még pedig úgy, 
mint azt Krisztus tette. S ez a szenvedély, mert lángoló tűz, 
átcsap azokra is, kik lelkét megközelítik, Magdolnára, az 
apostolokra, Pálra. Jézus nyomaiban járnak az elrnélyedő 
(imádkozó), az odaadó (szűzies), a hősies (vértanú) lelkek. 
Az áldozat szikráit magamban túzzé szítom ; ne aludjanak ki l 
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438. Jézus egyik diadala az Oltáriszentségben : a tiszta 
nemzedék. Az egyház szervezeti jellegei az «unitas, catholi
citas, apostolici las» ; a «sanctitas» pedig a szelleme. Ha ezt 
megteremti, győzött ; ha ezt nem bírja, akkor vereséget szen
vedett. A szent, tiszta erkölcsiséget semmi által sem képes 
úgy megteremteni, mint a penitenciatartás s az Oltáriszentség 
é.ltal. Kivált az Oltáriszentség emel az erkölcsi tisztaság 
magas fokára, mert átérezteti velem, hogy 

a) lelkem szent Grál-edény, melyben Krisztus teste pihen. 
Szent Bemát mondja : Ha Krisztus vérének egy cseppjét 
bízták volna rád, hogy' őriznéd a keresztes vitézek elszánt
ságával s szembeszállnál megszentségtelenítöivel: nos, ben
ned van vére is, teste is : lelked a szent edény ; ne profanáld 
azt önmagad. A lorettói litánia ránk is vonatkozik: lelki edény, 
tiszteletes edény, é.jtatosságnak jeles edénye . . . Múvészi a 
formája is lelkemnek, mikor kegyelemben vagyok ; a szerény
ség, az átlátszóság, a szemérem, a harmónia szépsége van 
rajta ... Különös báját képezi érzékenysége, melynél fogva 
a külvilág nemtelen benyomásaival szemben úgy csukódik 
be, mint a virág éjjel. Ime mennyi szépség s előkelőség a lelken, 
J ez mind elvész, ha vétkezem, és mind elborul, ha öntudatos, 
!rkölcsi életet nem élek. Igénytelen legyek bár mindenben, 
de érzületemre nézve előkelőnek kell lennem. 

b) Tiszla, angyali léleknek minósll. Mint tiszta lélekhez 
közeledik hozzám az angyalok kenyere, angyalinak föltételez. 
Barátjának tekint, ki a rossz világon a Krisztushoz ragasz
kodó hűség érzelmeivel megy végig és ellentáll a rothadásnak. 
Ez öntudat a lelket friss, életadó atmoszférával köríti, 
utálatra neveli a bún és a bűnre vezető alkalmakkal szemben ; 
nemkülönben érzékennyé teszi rossz társak-, képek-, olvas
mányok-, társalgások-, színdarabokkal szemben. Nem hagyja 
magát inficiáltatni, hanem mennyországot hordozván magá
ban, dezinficiál minden idegen árút : minden gondolatot, 
képzeletet, irányt, elvet, melyet a szellemi világ forgalma 
vet lelkébe ; «malo mori, quam foedari». 

c) Az Oltáriszentség úgy tekinti az embert, mint ala
kulófélben levő szentet. Dante leírja azoknak az elkárhozot
taknak kínját, kikre kígyók csavarodnak s mint fába a rep
kény, beléjük nőnek; egyre mélyebben hatolnak beléjük és 
végre teljesen fölszívják öket. Arcuk kigyófejjé, testük a 
kígyó tekervényeivé válik, földön kúsznak s földet esznek ; 
elváltoztak l Nekünk Krisztussá kell változnunk; azért 
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járulunk hozzá, hogy minél többet vegyünk belőle, hogy 
gondolatai tért foglaljanak lelkünkben, hogy érzelmeit 
osszuk és így egész lényünkben Krisztushoz hasonlítsunk. 
Nagy és fölséges feladat ; higgyük, hogy testvérei lévén, 
hozzá hasonlitani hivatásunk ; bennem van teste-vére, 
hiányozhatik-e tipusa és lelke? Az áldozónak föladata a hála
adásban az Úr Jézus vonásait önmagára átvinni; sorba kell 
vennie gondolatait, érzéseit, viszonyait és föl kell vetnie a 
kérdést : Hogyan gondolkoznék, hogyan érezne, hogyan tenne 
ilyen körülmények közt Jézus? Ez is jó és praktikus áldozás. 

Az OltáriszeDtlég szeretelüokel MveU. 

437. A:r. Úr Jézus iránt való szeretetünknek erősnek, 
lelkesnek, édesnek, gyengédnek kell lennie, szeretetnek kell 
lennie, amilyen a szívböl fakadni szokott. Nevezetesen két 
jellege van : az egyik a gyengéd, mondjuk passziv, a másik 
a rohamos, a küszködő, mondjuk aktiv jelleg. 

a) A szeretet gyengéd, finom, érzékeny, lágy érzelem, 
s ép azért szenvedni, résztvenni, sírni, örvendezni tud. Caritas 
patiens est. E lelkület élő kommentárjai a szentek. Ök a szív 
bensőségével fordulnak Jézus felé; úgy szeretik az Urat, mint 
ahogyan szeretni szoktunk: gyengéden, tapadóan, tisztelettel, 
félően ... Félnek, hogy nem szeretnek eléggé s mindig jobban 
akarnak szeretni ; félnek, hogy meghidegülnek, hogy az úr 
nincs velük megelégedve, hogy elvonul tőlüle Gondolataik 
úgy járnak feléje, mint szemeik : ((oculi nostri semper ad 
Dominumn, s e szemekben annyi önfeledés s a szeretetnek oly 
lázas tükrözése ég. E szemek a mélységbe hatnak, s érzik, 
hogy beléjük ég a szeretönek édes arca. Úgy járnak a világ
ban, mint az alvajárók, a lelkük másfelé van ; járnak, mint 
éneklő lelkek, kik az Énekek énekének harmóniáira felelnek ; 
járnak, mint csodálatos médiumok, telve az Isten illetései vel .•. 
E lelkek telve vannak részvéttel Isten iránt, fáj nekik a bún, 
kínjuk az Isten megbántása ; szenvednek, engesztelnek, föl
ajánlják szenvedéseiket a világ bűneiért. Jézus is ily szere
tettel járt köztünk, koronatanú rá az Olajfák kertje, s az 
engesztelő szeretet evangéliumát tűzte föl a keresztre l 
Ö kívánja, hogy égjünk, hogy részvéttel viseltessünk bán
talmai, testvéreinek bűnei iránt, hogy a szimpatikus szeretet 
szellemétől nedvesedjék a szemünk. Ez érzelmek vezessenek 
az Oltáriszentség imádására, kivált a farsangban l O elfele
dett, 6 megvetett Jézusom, mit tegyek, mit adjak? Szívet 
úgy-e, mely mint a nardusz illatozzék neked? Lelket úgy-e, 
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mely beteged legyen, mint Assisi sz. Ferenc, Limai Kata
lin, Pazzi Magdolna, Alacoque Margit? Könnyeket úgy-e, 
melyektöl kizöldüljön a közönynek parlagja. Nem élnék, ha 
nem éreznék ; titokzatos tested élő tagja nem volnék, ha nem 
fájna minden régi s új sebed l 

b) A szeretet második jellege a küzdelmes, tevékeny, 
aktiv irányzat. Szükséges ezt szem előtt tartanunk, hogy 
fájdalmainkban s részvétünkben el ne ernyedjünk, hogy bús, 
gyönge, megtört lelkekké ne váljunk. Nem értenők föl igazán 
a mély részvét forrását, a szeretetet, ha ily érzés környékezne 
meg mioket. A szeretet erő ; s mikor szeoved, erejéből oem 
veszít, hanem a szenvedés az ó fölszftott, kicsapó lángja. 
Megolvad, de nem hogy szétfolyjon, hanem hogy égjen, mint 
ahogy a gyertya olvad, hogy égjen, s a vas olvad, hogy izzásá
ban új alakot öltsön. Ily szfvvel járt köztünk Szent Pál, ez a 
gyengéd s vágyódó, ez a síró s panaszkodó, de erős s tevékeny 
lélek ; viharok szántották ; szenvedett, csüggedett, elborult, 
kiderült, de el nem fáradt, s ha 195 botütés alatt görnyedt is 
a háta, utána ismét kiegyenesedett. Igy kell tennünk ; oem 
szabad csüggednünk ; hisz a szeretet hódító, alkotó, kitartó 
erő ; csak ha teszünk Istenért s dolgozunk ügyéért, akkor 
tudunk szeretni igazán. 

Az áldozatnak 6s az fiDgeszteihnek szelleme. 

438. a) A földön jt'l.ró Jézus szelleme az áldozat szelleme 
volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy terhet, 
mert vitte a világ búoeit, s e nagy föladathoz megrelelő lel
kület járta át szívét ; ckeresztséggel kell megkereszteltetnem, 
és mint szorongattatom, míg be nem végeztetoo (Luk. 12, 56). 
Szívszorongva jár az Úr. Beszél kenyeréről, melyet mások 
nem látnak, kelyhéről, melyet innia kell ; mint áldozati 
bárány jár, kinek torkára szegezve van a kés; érzi s fölajánlja 
magát. Szíve az a tüzes gyökér, mely már-már kivirágzik öt 
piros rózsában; lelke pedig kifeszíti szárnyait, hogy árnyé
kával oltalmazza a bűnös földet, addig is, míg engesztelő 
vérével meghinti göröngyét. Ó édes, szent, nemes, könnyes 
lelke Krisztusnak ... , nyomaidban akarunk járni l 

b J S a megdicsőült s köztünk titokzatosan élő Krisztus
nak ugyanez a szelleme. Az eucharisztia ugyanis először 

áldozat; a szeretö Jézusnak égretörö, meg-megújított föl
ajánlása, melyben a véres, régi keresztáldozat tüzével, érzel
meivel, szeretctével lép lsten elé. Átadja magát érettünk, s 
haláláts véres áldozalát ez emlékbe foglalta. Szent és fölséges, 
szinte ijesztő titok; vért s halált s mindeot összetörö szereletet 

Prohészlca: Elmélkedések. ll. 1~ 
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emleget. ó bár tudnánk a legnagyobb szív legünnepélyesebb s 
legszentebb kitöréseinél lángra gyúlladni s tisztelni s imádni 
őt a szentmisében úgy, mint ahogy azt a pillanatok szentsége 
sugallja l ó bár meg ne szoknók a legnagyobbat, mely oly 
közel áll hozzánk l 

c) De ez áldozat után is köztünk marad az Oltáriszent
ségben, s bár akkor már nem áldozat, de megvan rajta az 
áldozat illata ; tódul kezeinek, lábainak, oldalának rózsájá
ból. Megérzik kezein a tömjén ... , ujjairól mirrha csepeg ... , 
ruhái véresek ... Izsák megérzi Ézsa u ruháin a virágzó mező 
illatát: Jézus is a mirrha sa tömjén hegyéről jön. A bevégzett 
áldozat illata köríti az eucharisztiát. S az eucharisztiában az 
áldozat s az engesztelés életét éli az Úr. Baboeuf mondotta: 
«A halhatatlanságálmába merülök»; Jézus az áldozatos szere
tetnek álmát alussza az Oltáriszentségben. 

d) Az Oltáriszentség tehát az engesztelés szellemét 
leheli. Bűnös földön áll az oltára ; ólmos fölötte az ég ; de 
mikor feltör az imádás, engeszteléssé válik. Jézus most is, 
itt is, bűnnel áll szemben ; a bún az ö bántódása ; szeretö 
szívének lúnja ; ldn a boldogságban is. Gondolj arra, mikor az 
Oltáriszentség előtt térdelsz : ez a nagy Jézus itt látja e város 
bűneit, látja azokat, kik halálos bűnben térdelnek előtte ; 
kiknek nyomora szánalmat, de talán utálatot is kelt benne. 
Iszonyú kórház a világ ; az eucharisztia szentélye e kórház 
kápolnája .•. miserere, suttogja benne a mi lelkünk főpapja. 
Ki bírja elviselni a látványt : a lebujok, a matróz-korcsmák, 
a búnbarlangok. . . a világ búneinek látomását? Szomorú 
prófétának kell annak lennie, ki e romokon ül és sír s engesz
tell Aki e környezetbe belép, azt megszállja Krisztus lelke ; 
l. engesztel ő is. Szeretete a szerető szívnek segítségére siet ; 
szive melegével melegít a hideg világban ; a szép lélek kelle
mével enylúti a világ kietlenségét ; meleg szívet, tiszta vért, 
ragyogó lelket ajánl föl; megsajnálja s kéri: felejts, ne nézz 
oda, tekints rám. Emlékezetünkbe hívja híveit, szentjeit ; 
rámutat a csillagkoszorúra, mely e szentség köré lelkekből 
kötődik. Azt állítja oda a sötétséggel szembe. A feledést emlé
kezéssel, a hűtlenséget húséggel pótolja; sajnálkozik és sír. 
2. Azután végre is nem bír magával ; szeretete áldozattá nő. 
Akiben megvan az engesztelő szeretet, az áldozatra szánja rá 
magát: dolgozni, küzdeni, szenvedni akar Jézusért. Az élve
teg világ nem érti azt az éneket, melyet e lelkek zengedeznek : 
uCroce e delizia~t. «Aut pati, aut mori.>l Mondogatom, próbál
gatom én is, hogy megértsem. 
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Euebnrlsztlo ~s engesztelés. 
439. a) Krisztus Urunk életének jellege az engesztelés ; 

ez az érzés uralkodik lelkén, mely lényének legmélyebb mély
ségeiből való. Sok titka van a kinyilatkoztatásnak ; a leg
főbbek : a természetfölötti rend, élet felléptetése Ádámban 
és a kibukás belőle ; utána jött a visszahelyezés abba Krisztus 
által, még pedig kereszthalála révén. A legsötétebb ezek közül 
az eredeti bűn, a legmerészebb Krisztus helyettesítő áldozata. 
Krisztus az új ember, a különb ember, az Istent lángolóan, 
sőt a kereszt áldozatáig szerető s Jeikülete által őt a bukott 
emberért is megengesztelő ember. Ez embernek nagyon, 
vagyis lángolva, szenvedve, tönkremenve kell szeretnie. Ha 
lábát letette a földre, szenvednie kellett ; az imádás tömjén
füstjének, az önmegtagadás érzéseinek s az égő áldozat láng
jainak kellett szfvéböl kicsapniok. Ezt az engesztelő életet 
élte át ; ez érzelmek mélységei nyiltak meg éjjeli imáiban 
hegyeken, völgyekben ; e viziókkal járt Táboron s a gene
záreli partokon ... Ecce adsum ... , suttogta ; itt vagyok ... 
Helyettük állok, élek, halok ..• S úgy-e te is engem vársz, 
engem kívánsz? Jövök, jövök J 

b) Ez érzelmekkel zárkózott az Oltáriszentségbe, ezek
kel kinyilatkoztatja magát, hogy hasonló érzelmekre nevel
jen. Az engesztelés a bánat virága, a nemes, nagylelkű bánat
nak kivirágzása, mely nem éri be bűneinek törlesztéséve!, 
hanem jóvátenni iparkodik azokat. Áhítat, hála, szent bosszú 
van benne. Igy bánkódott Magdolna ; nemcsak bűnt törlesz
teni akart, de kárpótolni akarta az Urat híitlenségeért. Igy 
Julianna Falconieri, ki nem tud aludni,núután Isten-káromlilst 
hallott. Igy éreztek Limai Róza, Oignies Mária, Keresztről 
nevezett szent Pál, A veliinói András. Ezek a lelkek értik, 
hogy mit akar, mint szeret az Úr, s rémületes tapasztalatból 
tudják, hogy mit nyer cserébe; óriási benyomá!.ok alatt illi
nak, elolvadnak a gondolattól, «montes sicut cerat, s szél
törik szívüket alabástromedényekként, hogy Bethánia olaját 
öntsék az úr Jézus lábaira. Van valami fölséges tragikum 
a szentek pszichológiájában : núnél jobban szeretnek, annál 
inkább szenvednek. Organomai s folytatói Krisztus szenve
désének ; de ez áldozati sors boldogságuk. 

c) Csak az szenved Jézussal, aki közel áll hozzil lélek
ben, vagyis alcí megérti őt ; aki megérti, hogy nú az isteni 
szeretet s mi a bűn ; kinek érzéke van Jézus nagy küldetése 
s hivatása iránt. Nevelnünk kell érzékenységünket az Isten 
s Jézus nagy érdekei iránt ; lelkesülnünk kell érte, s mivel 

n• 
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annyi a hideg, kegyetlen ember, föl kell magunkat ajánlanunk 
kárpótlásul s engesztelésül. Átvisszük e törekvéseket érzé
sünkbe ; melegen, . lángolóan érzünk Krisztussal ; leborulunk 
a földre, megcsókoljuk, könnyeinkkel áztatjuk azt ; meg
tagadjuk magunkat s engesztelő imánk szárnyaival betakar
juk a hálátlan nemzedék lelki ocsmányságát. ~Omnia suf
fert . ., plus anhelat.& Mindent elviselünk ... s többre föl
kinálkozunk ; csak Urunkról vegyük le a gyalázatot s éde
sítsilk ki kelyhét. 

Az 'űrvaesora hangulata. 
440. Jöjjetek, barátim, üljetekles egyetek ebböl mindnyájan, 

mert ez az én testem. Az úrvacsora hangulata ez: 
a) egymással élni, 
b) egymásból élni, 
c) egymásban élni. 

a) A legmélyebb, a legédesebb közösségbe akart minket 
belevonni az Úr Jézus. Együtt élni, vagyis velünk, köztünk. 
Az Oltáriszentség nemcsak szentség, hanem jelenlét. Pszicho
lógiai momentuma abban áll, hogy Jézus, az üdvözítő s vezető 
Istenember titokzatosan ugyan, de mégis valóságban itt van, 
mint ki köztünk él s közénk való. Az Istentől krisztusi ki
adásban többé nem szabadulunk. Lelkünkbe, vérünkbe, 
létünkbe van oltva. Közösségtek lelke vagyok, testvériségtek 
szive, közös éltetek idt'ge : én köztetek l Ti boldog hívek l 
Ha kidől a fa a súrű erdőben, rést vág a szomszédok lomb
sátorán : épúgy ha kiszakad testvérünk, megérezzük. Bará
tim,- mondja Jézus,- én veletek összenőttem, szívem belé
tek forrt, ha kiszakadnék közülctek, elboruina világotok, el
sorvadna életetek ; rideg, hideg, kegyetlen enyészet környezne. 
Nincs fogalmatok, hogy hogyan változnék el a kereszténység 
szelleme, ha Jézus édes, közvetlen jelenlétének öntudata ki
veszne a lelkekből. Csak annak lehet erről halvány sejtelme, 
aki mélyen át van hatva az Oltáriszentségnek kedves és ben
sőséges szell<'métől ; akinek a Krisztust szeretö szívek ritmusa 
hangzik fülében. Az ilyen azután mély meggyőződéssel hajto
gatja : igen, igen, Krisztusnak köztünk kellett maradnia ... , 
köztünk ... , jelenléte nélkül nincs központunk ..• , kiesnék 
keblünkből szívünk. 

b) Egymásból élni, azaz hogy belőle; azért közli \'elünk 
gondolatait s érzéseit, s mi elfogadjuk s átéljük azokat, s meg
nyugszunk bennük. Mily édes és fölséges öröm az, hogy meg
pihenhetünk nagy múvészek gondolataiban; az ó nagy lelkük 
napsugaras világ nekünk, s érzéseik mint a hegyek s az erdők 
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fuvalma. Hát még mily édes és győzelmes érzés az, hogy meg
pihenhetünk s elmerülhetünk Jézus gondolataiban s átélhet
jük a magaslatok s mélységek kedélyhangulatát s az ő szép, 
gazdag, erőteljes belső világát. Mily új élet az, hogy átélhetjük 
az ő szerető gondolatait, amilyenek Betlehem, Názáret, a 
puszta, a Tábor, Genezaret tava, az Úrvacsora, Bt:thánia, a 
húsvét reggele, Emmaus; oltárainknak minden tabernáku
luma egy-egy Betlehem, Názáret és Bethánia; a megnyug
vás, az egymásba olvadás, az egymásból való élet háza l 

Mily édes, hogy megpihenhetünk az Úr biztató gondo
lataiban, hogy el nem hagy s erősit, hogy ő a tőke s mi a 
vesszők, s azután a győzelmes gondolatokban, hogy ne fél
jünk. A világ, az őrjöngő világ, az ugyan üldöz, de ő gondol 
ránk s gondunkat viseli; Atyja házában lakást rendez, s ott 
leszünk mi is, ahol ő végleg otthon van. 

c) Egymásban élni ... , vagyis jó, jó a pszichológia, jó 
a lelkek harmóniája, a szívek ritmusa ; de neki több kell ; ő 
hozzám akar jönni úgy, hogy bennem legyen. Magamhoz ve
szem, s amit a csók, az egyesülés szimboluma jelent, az itt 
ténnyé lesz. Az eucharisztia nemcsak szimbolikus, hanem 
szubstanciális csók ; akit ajkaim érintenek, az szívembe száll. 
Ajkaimban lelkem nyilt meg s Krisztust elcsókolva, öt, életét 
zárta magába. Ah, osculum Domini . . . titokzatos drága, 
csodálatos csókja az örök szeretetnek, te boldogftasz, te ki
elégitsz; te isteni vagy, mert Istent adsz; nem vágyban csak, 
hanem valóságban ; nem biztatásban csak, hanem az isteni 
élet óceánjának belémszakadásában. Hála neked, szerető úr 
Jézus, hogy ennyire méltatsz és boldogitsz l 

Mlre eéloz a Szen& Szlv dn&elele7 
.«t. a) Fölvonul egünkön mint ragyogó csillagzat, hogy 

besugározza lelkünkbe Jézus nagy alakját s fölséges imádandó 
egyéniségét. Szeretett titeket - hirdeti - s viszont hálás 
megemlékezésteket kérte. A Szent Szív tisztelete bevezet 
Jézus belső világába, melyböl a legszebb élet fakadt s az 
evangélium forrásozott, s lelkesüléssel akar eitölteni iránta ; 
akarja, hogy szeressük, tiszteljük, imádjuk, engeszteljük s 
kérjük kegyelmét s ugyanakkor utánZ!\sát sürgeti, IDiotha 
csak azt mondaná : aki boldogulni akar, az teremtsen magá
ban szfvet ; osursum corda•. 

b) A Szent Sziv tisztelete nevezetesen a hlt szellemének 
elsajátítására seg{t. Minden Isten-ismerethez sziv kell. Hit 
inspirált gondolkozás nélkül nincs. Szemeir, me ly ek Jézust látni 
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akarják, a szív tüzétől legyenek megvilágitva. !v.linden nagy 
gondolatainkban a sziv lelkesülése lüktet. Azért kíván az 
apostol a hívőknrk ,: $ill um inatos oculos cordis» ; azért jött 
Jézus, s adott nekünk érzéket, odedit nobis sensum&, mintha 
csak azt mondta volna az evangélium : adott szivet. - Jézus 
a jó, nemes, tiszta érzület útjaira, a jó sziv útjaira tereli az 
Isten kegyelme keresőit. Szivünkben a hitből ccHcrzens
glaube.> lesz. 

c) Jézusi életre segít. Ez életnek a Szent Sziv volt orga
numa ; a szükséges nagy s finom motívumokat, az erős, sze
rető, indulatos akaratot a szív szolgáltatja. Apostolokat csak 
a sziv nevel s csak a szív ismer föl igazán. Vértanúi csak a 
szfvnek vannak. Nagy törekvések, harcok és győzelmek a 
szív inspirációiból valók. ~schatze schafft die Liebe& ; amit 
nem szeretünk, az nem érték nekünk. Ha Istent nem szere
tem, nincs Istenem; ha Jézust nem szeretem, nincs MegváJ
tőm ; tehát ha nem szeretek, poklot hordozok magamban itt 
s elmerülök benne ott túl. - Szeress nagyon, szívvel-lélekkel 
szolgálj, küzdj, dolgozzáL Igy szereted legjobban önmagadat. 

lézus szlvének adlje. 

442. Jézus szlve tisztelete a mi tanulmányunk. Akinek 
megnyilatkozik, az úgy néz bele lelkébe, mint ahogy hegyről 
nézünk nagy, szép, fölséges vidéket. Nemcsak szemünk lát, 
de a lelkünk telik el a magasság érzésével. Egy ilyen bepillan
tást enged királyi lelkébe, midön paraboláiban mondJa : Én 
vagyok a jó pásztor, ki vérét odaadja, - ki a pusztában egy 
juhocskája után is étlen-szomjan tud járni, ki 99-től, amely 
megvan, nem tudja felejteni az elveszett századikat, s ki ha 
megtalálja, becézi s vállára veszi s úgy indul vissza, hogy 
nem érez fáradalmat. Öröme nagy, oly nagy, hogy hallja az 
angyalok énekét ; tudja, hogy az ö öröme az angyalok öröme 
a mennyországban. Ez nagy stíl ; ez a jellem, ez a kedély, ez 
az érzelmi világ ; ez a pusztában is virágos, belső világgal járó 
s egész erejét, életét fölszánó lélek, ki nekem él, nekem a 
tperditát-nak, s azután ha megtalált, úgy örül, hogy a homok 
csikorgása lábai alatt angyali énekké olvad lelkében. Ah, ez 
a lélek, melynek világa erő és virág, ifjúság és túz; királyi 
fölény s gyermeki vonzalom. Végtelen perspektíváiban, me
lyekben Istent látja, megjelenik fájdalmának víziója, az «el
vesztett•, s az adja meg neki az útirányt s buzditja őt: járj, 
járj az elveszett után ; most terhed ó, mikor nem a tied : 
akkor nem terhed, ha majd válladon lesz, mert akkor a tied 
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lesz ; addig, mfg töröd magad, légy erős, hogy miután eléred, 
amit keressz, erőd örömöddé váljék. 

Ezt a nagy stílt utánozzuk ; a) össze nem töpörődni a 
mi apró kis méreteinkbe s kereteinkbe, hanem a minlcet kör
nyékező. nagy végtelenség felé tárva-nyitva hagyni az út
irányt. Érzékkel bírni az Isten nagy gondolatai iránt, még ha 
ellenkeznek is nyárspolgári modem gondolatainkkal. Tudni, 
hogy azokban is sok a divat. Mindig magunkból ki, azok felé 
s ezek fölé iparkodni, kifelé gravitálni, de nem úgy s nem 
annyira, hogy elszakadjunk s megszakadjunk. Gravitáljunk 
Isten felé az ö gondolatainak alázatos elfogadása által, mint 
ahogy a rügy gravitál kifelé, mikor kipattan; mint ahogy a 
virág, mikor kivirágzik, s a forrás, mikor kibuggyan ; hiszen 
mind kifelé vágyik, hogy annál inkább magában maradjon. 
A léleknek is a végtelen nagy felé kell kilengenie, kinyujtóz
kodnia ; szívesen kell fogadnia az Isten nagy gondolatait : azt, 
hogy teremtett, jóllehet végtelen s ránk nem szorult; hogy 
megváltott ... , hogy itt van az Oltáriszentségben; hogy a 
végtelent bírni lehet, közvetlen jelenJétét élvezni lehet. Ezen 
örülni kell s nem kételkedni. Minek van szárnya a madárnak, 
ha lépes vesszőre ül, s minek van hulláma a folyónak, ha 
fenékig fagy, s minek van napsugár, ha pincékbe zárkózunk? 

b) A nagyot, a fölségest, az erőt, a lelkesülést át kell 
élni s tettekbe átvinni. Aki kHelkedik s szétrág mindent, az 
diszharmónikus, aszimmetrikuslélek. Gondolataimint koloncok 
vetődnek lábai közé s nincs jól egyen~úlyozva ; az rosszul 
épített hajó, mely mihelyt vízre kerül, oldalt fekszik. Lehet 
rosszul épiteni hajókat s lehet rosszul nevelni lelkeket egyen
súly, szimmetria nélkül. A jól nevelt lélek olyan, mint az 
óceánra kifutott hajó vagy mint a szárnyaló madár ; a vég
telenségtől meg nem hillen, a mélységektól meg nem riad ; 
halad, repül, célt ér. Az ilyen lelkeknek egyenes, bízó lelkületük 
van ; nyilt, tiszta a tekintetük s praktikus az érzékük. Úgy 
tudják, hogy a gondolatnak a tett az édes gyermeke, a szó 
esak mostohája. Azért az ilyen lélek tesz, a szent hitet gya
korolja s a formáktól el nem pártol, de nem gépiesen végzi 
azokat, hanem öntudattal s bensóséget önt beléjük ; - rni
sére jár, de úgy, mint aki az utolsó vacsora hangulatát tudja 
átélni; rózsafüzért tud mondani, de úgy, hogy titkaiba el
merül s azokhan föléled. 
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Cor 1uper eor ••• 
«3. Borulj szfvemre s forrj velem egybe. Sziv jelezze 

htlségedet. 
a) Aki szeret, 'az hil tud lenni; sőt a hűség az 6 szfve 

vágya s szenvedélye. Hú vagyol<, Uram, hozzád a vétek el
kerülésében ; a caritas fidelis sugallataira hallgatok. Hil a 
kicsiben is, akár küzdelern, akár szolgálat legyen ; hú az esz
közöknek használásában ; kivált önmegtagadásban, szem
fékezésben, szerénységben. Hd az ethikában és etikettben ; 
fegyelmezett és készséges l 

b) Jelezze a sztv érzékenységedet. Megérezni, hogy mily 
szolgálatot vár tólünk a Szent Szív. Érzékenyek lrgyünk az 
ima, a szentáldozás végzésében, az Oltáriszentség látogatásai
ban. Valami meghittebb léleknek kell Jennem vele szemben, 
aki érti őt, akit nem bottal kergetnek. Olvasóm van zsebem
ben, lelki olvasmány kezemben. Nem vagyok már az a faragat
Jan lélek. Van érzékem, van szemern hozzá ; megérzem köze
ledését, s átjár s megfog a gondolat lépten-nyomon, hogy 
hogyan is tenne Jézus itt és rnost, az én helyemen. Ez édes 
szenzóriurnom új világba vezet bele, s amely mértékben 
fejlik, abban a mértékben válik finomrná, nagylelkűvé; érzövé 
a lelkem. Nobiesse oblige. 

c) Lássátok egész valómon, hogy a nagy Krisztus szíve 
tanítványa vagyok : lendületes lelkületben ; vir cordatus ; 
a szellem ruganyosságának megfelelóen. Ne hagyjuk magun
kat lelohasztani sem a rosszal, amit látunk, sem a bajokkal, 
melyek megnehezítik életünket. Ezeket Isten kezéből fogad
juk s nem nézünk rájuk rnint ellenségünkre. Tudjuk, hogy 
ennek így kell lennie a világterv szerint. A rosszat pedig, az 
erkölcsi rosszat zárjuk. ki magunkból s másokbóL Ne sokat 
szimatoljunk az élet posványai, pletykák s romok körül ; ne 
szívjuk magunkba a miazmát akár olvasmányok, akár beszél
getések révén. Tiszta levegót ; inkább ki a rnezókre, mint 
nyilt temetőkbe. Szítsuk föl buzgalmunkat, acélozzuk eré
nyünket, tegyük többoldalúvá nézeteinket. S ne teljesedjék 
rajtunk Kempis panasza : Quoties inter hornines fui, minor 
homo redivi : ahányszor emberek közt voltam. mindig ke
vesebb ember lettem. 

~. Miből fakad buzgalma? 
a) Az lsten suntségének mély /elfogásából. A szentség 

az Isten fölségének, erejének s jogainak kifejezése: szent, 
szent. szent ; szuverén és kifogástalan ; ellenkezik mindennel, 
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ami bún. R meggyőződést bele kell állftanunk a siirgő-forgó 
világba, mint sziklát a tengerbe, mint csillagot az éjbe. Me
redjen, ragyogjon, kiáltson. A bíinnel való ellenkez~s szent, 
isteni papság ; ezt kell képviselnünk ; ne veszekedjünk, de 
dolgozzunk nz lsten gondolatainak térfoglalásán. Meggyőző
désünk nyugalmat s ihleteltséget kölcsönöz ; arcvonásainkon 
is a küzdőnek ereje ~s a szenvedőnek átszellemültsége tükrözik 
majd. Csak egész, hatalmas férfiak valók apostoloknak. 

b) Igaz szeretetMl s erőből fakad, mely lélek, mely nem 
harap, nem öl, nem szaggat. Jóindulatot sugároz, s az ellen
félben is sok jót lát ; nem gytUöl senkit, s azon motívumok 
szerint tesz, melyek az ellenfélben a belátást, a méltányos ér
zést segítik sa jobbnak győzelmét előmozdítják. Vonzani kell 
kellemmel ; ha tiszta és üde a lélek, ha lelkiséget sugároz, 
akkor vonz. A világ az ilyen lélekhez mint oázishoz vonzódik ; 
élvezi a lélek magaslatainak hegyi levegőjét. A Tábor harma
tos völgyének lehellete nem bájol el annyira, mint az ilyen 
lelki lélek. Ezt különösen a nagylelkúség s a jóindulat adja. 

c) Tiirelemb6l fakad a buzgóság, mely erős kiteszült 
lélek. Nem törik, de hajlik ; szívós s alkalmazkodó ; ellPnláll 
és sokoldalú. Ez az erő a magasból való : klímája az ideális 
éJet ; de ugyancsak a mélybő! is való ; áhitat, bensőség, lsten
nel való érintkezés kell hozzá. Az apostoli lélek sokszor csi
korog és ropog, de nem veszti el lelki békéjét s nem tompítja 
el érzékét. - Uram, adj eszményszeretetet; adj szerencsés, 
finom érzéket s erős kezet, akkor hasonlítunk majd hozzád. 
ki tűrni, kitartani, vonzani s hódítani tudtál t 

.JéZWI I!ÚV6Dek Jellegei • 

.M5. a) Az Isten nagy, virrasztó gondolatai aureolaként 
körítik e szívet. Az élet terhének komolysága s a halálba mé
lyedt tekintet emelik fölségét. Arcán mulandóság, végesség, 
de egyszersmind erő, új világ, örök élet tükröződnek. Nem 
tudást, nem művészetet, nem kultúrát hoz - azok dirib
darabok s részben divatok - hanem életet hoz, kedvet, üde
séget, friss életáramot, s bemutatja magát mint egész, új, 
isteni embert. Az egész életet beönti ez alakba, s mikor ily 
istenileg remek, akkor szívünkre köti, hogy az ő élvezete 
az emberek fiai közt lehetni. Lelke mint a tüzes bor ; azért 
erős, mert édes. 

b) Hatalmas sziv. Két szárnya van; az egyik a világot 
átfogó ismeret, a másik a világot emelő, isteni érzés, -tehát 
a mélység érzete s a magaslatok vágya. A mélységből kiált ; 
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senki úgy, mint ő; hegyekről néz végig, páratlanul. Érzi, 
hogy mire született : testis veritatis. Tudatában van missziójá
nak s hatalmának : adatott nekem minden hatalom ... Tű2 
ég a lelkében, melyet szór : tüzet jöttem bocsátani . . . Van 
lelke, mely mint pünkösdi vihar, megújíthat világokat ... 
Sciens, quia ex Deo exivit, tudja, honnan szakadt ki, lsten· 
ből. ú biztató, szárnycsattogtató sas, te, ki a megközelíthetlen 
napfénybe mereszted szemedet ... Vir propheta . . . Hatal· 
mas szóban, tettben. A te szellemed az apostolok, vértanúk, 
szentek lelke ... Te erős, fegyveres férfiú : fortis armatus ... 
lelki világunk pitvarában állj ; őrizz, segíts, óvj l 

c) Türelmes sziv. A türelem lelki reakció; erő a ránl; 
szakadó teherrel szemben. Ellentállni, kitartani, nem engedni, 
még pedig rendületlenül ... , ez jellege. Jézus a nagy teher· 
hordó ; a világ holt terhe alatt görnyed ; az ó föladata egy· 
szersmind kínja is. Mélyen érez, de érzelme tűzben, a viszon
tagságos, küzdelmes élet tüzében kipróbált színtiszta érzület. 
Ha nem is vehetjük le töviskoszorúját, de a lelke ugyanakkor 
tölgykoszorúsnak mutatkozik be nekünk. Tavaszi frisseség 
rejlik a szenvedésben. Ez kell nekünk ; a türelem nemcsak 
tűrés, de győzelmes erő is ; azért mikor tűrünk, ébresszük fel 
magunkban az erő öntudatát. 

Jézus szivéoek képe. 

-'"· a) Jézus szivéböl lángok törnek elő, jelzik szere
tetét, mellyel e nagy kórházban jár és cseppekben gyógy
szerként saját lelkét és életét csepegteli a haldokló lelkekbe ; 
önmagát adja, hogy mindnyájan éljünk. Azértszíve a szeretet 
iskolája is ; igy kell szeretni ; adni, áldozni kell. - Lángja: 
jelképezik a mi lelkünk szenvedélyeit is, ellentétjeit az ö lelk: 
életének s e lángok kínozzák öt. Mennyi korom van szívünk 
lángjaiban, mennyi homály és megzavarodás. A szentáldozá~ 
szentségi kegyelme e piszkos lángot tiszta izzássá változtatja. 

b) Szívét töviskoszorú köríti ; ez szenvedéseit és keserű· 
ségeit, a mi tövises lelkünket jelenti. Az önszeretet mások· 
nak tövis, másokba szúr ; az Isten-szeretet mások szúrását 
elviseli, magáha fordítja töviskoszorúját. - Van tövisünk 
nekünk is : betegségeink, melyektől tán nem szabadulhatunk, 
gondjaink, bajaink, keserűségeink. Viseljük e koszorút ; 
l. győződjünk meg, hogy ez is jóra van ; 2. szemJéljük a szen· 
vedést Istenben ; 3. enyhítsük vele lelki nyomorúságunkat 
érdemet szerezve ; 4. viseljük el bizalommal, jólelkűen. 

c) Kereszt nő ki szívéból, szent kereszt. A mienk mind
annyiszor nem szent, valahányszor nem Isten kezéből, b\1-
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neinkért s megdicsőülésünkre fogadjuk; ilyenkor a kereszt 
teher, nyomasztó s esztelen. Észszerű a kereszt csak akkor, 
ha az isteni szeretetben gyökerezik; akkor virág is s gyümölcs 
is van rajta; különben száraz fa, bitófa. 

d) Szívén seb tátong ; minden vére kiszivárgott rajta és 
vitte szerteszéjjel a kegyelmet. E sötét seb tehát a kegyelem 
forrása ; itt merítünk, itt üdülünk. - Szívünkön is sok a seb, 
s élet is szívárog ki rajtuk, ami azonban nálunk életveszteség
ge!, elhalással jár. Ezek a sebek erjednek, gennyesek ; nem 
a szabadság, hanem a szolgaság jegyei. Jézus sebei ellenben 
dicsőségesek. Szeretem Jézust, kinek szívét megsebeztem ; 
szeretetemtől heged megint sebe. 

.Jézus lrgalmu Szive. 

447. a) A nagy szív sohasem rideg, hanem meleg; ki
gyúlt benne az érzés, mint a napban a fény, s onnan árad ki 
reánk is. - Testvérnek, az emberiség szenzóriumának érzi 
magát; azért irgalmas is. Jézus programmja az irgalmas sza
maritán, nem pedig a rideg pap, sem a szívtelen s segíteni rá 
nem érő levita. Nem nézi ö a ruhát, sem az állást; az elsőbb
séget annak adja, ki tevékenyen szeret. «Irgalmat akarok,,, llle
gyetek irgalmasok,, ; ezt hirdeti. Szent szívének miséje is e 
szóval kezdődik ... Van imádó, hódoló, ünneplő, boldog, meg
nyugvó szeretet; Jézusé az irgalmas szeretet. - Legyetek 
irgalmesok nevezetesen a gyöngeség iránt, hogy ne legyen ez 
álnokká, hazuggá, orvultámadóvá. Emeljétek. - Ne degra
dálja patkányokká, ne rongyokká társadalmatok a szegénye
ket. Társadalmi irgalmat is akar. Irgalom által ereszkedett le 
közénk a nagyság, a fölség, s hirdette, hogy van joguk az 
élethez, s életre is támasztotta a szenvedőket. Harcba is vitte 
ez irgalmas szeretetet a vértanúkban, és megtörte vele a 
római világ klasszikus keménységét. Sőt Assisi sz. Ferenc 
az irgalmas szeretettől sugalmaztatva, a szegénységet király
nőjének vallotta. 

b) Átadta szeretetét s irgalmát a kereszténységnek, és 
zárt, illatos édenkertté lett a testvérek közössége. Nem soká 
ugyan, mert azután konkolyos búzafölddé lett. De a régi 
tradíciókat sürgeti az úr, és amikor fölélednek, mintha ki
ömlenék ismét az irgalmas szamaritán olaja. Ez az olaj el 
nem fogy. Engem is fölken vele; áldozásaimból az irgalmas 
szamaritán nyomaiba térek, s gyakorlom az irgalmat a meg
holtakkal, a betegekkel, éhesekkel, rabokkal. Ezeket az irgal
mas cselekedeteket most szociális múveknek hívják ; kár az 
új elnevezésért, mert a régieken Krisztus védjegye var. 
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rajta ; az irgalmas szamaritán parabolájában vettük pro
grammjukat. 

c) Jézus szívének irgalmát mimagunk kivált irgalmas
sági cselekedeteinkben érezzük meg ; megérezzük mint csodás, 
jótékony meleget ; átjárja szívünket a tudat, hogy amit más
sal mi teszünk, azt az lsten velünk százszorosan teszi. Tuda
tára ébredünk annak is, hogy mily sokan gyakorolnak velünk 
irgalmat; mindazok, kik valamikép szolgálnak nekünk, s 
hogy mi erre az Isten sember szolgálataiból szőtt életre, erre 
a nagy irgalomra érdemesek nem vagyunk. Irgalom éltet, 
irgalom tart fönn; ó mily jól esik hát irgalmasnak lennem . 

.Jézus Szlve lsten felé való eligazodásunk vezére. 

418. a) «<nitiator fidei11, ki számunkra kitapossa a hit· 
nek Isten felé vezető útjait, és azért először is mély alázatba 
öltözik. A végtelen Istennel szemben álló öntudatos lelke 
mindig kimondhatatlanul alázatos volt, s az imádás s hódolaf 
vágya töltötte be s nyujtotta el lelkét. Legmélyebb lett alá· 
zatos imádása az Olajfák kertjében s a kereszten l Az Isten 
ezt az imádkozó lelket hallgatta meg és általa mioden mást 
<~eghallgattatott tisztelete miatt.» Mily alázatos s tapadt 
lehetett a lelke l Velser Philippina képén is látom ezt az alá· 
zatos, esdő tekintetet. Sóhaja, epedése, indulata egy-egy ko
csánya lelkének, mellyel fölfelé kúszik. Ez adoráció telít 
Jézus szfvét az Oltáriszentségben ... 

b) Jézus lelkét inspirálja az Istenség az önfelajánlásra. 
Kegyelmei közt ez az uralkodó irányzat; ezért felel rá: Ime, 
jövök ; jönni, magát odaadni, ez szenvedélye. Odaadni magá1 
azokért, kik nem szeretik s kik holt terhe lelkének ; ezért 
panaszkodik: meddig viseljelek el titeket? Az Isten szfveseu 
veszi Jézus lelkének ez érzelmeit : Ime, - gondolja magáball 
a végtelen Isten, - fiam ruháin megérzem a virágos med 
illatát, a szebb földnek, a virágos lelki világnak lehelletét, 
és halála <<kellemes illatú áldozat)) nekem. E biztató tudatban 
közeledern az Úrhoz; Jézus szíve áldozatos érzelmeiben 
bízom, általuk győzök ; Isten kegyelmét megnyerem és ma· 
gamat is áldozatra tanítom. 

c) Jézus szíve nemcsak áldozni akar, hanem túzáldozat 
akar lenni, •holocaustum11, egészen el akar égni és megtöródni. 
Kemény és kegyetlen szándék a test és vérnek. Az Isten mint 
szentség és igazság és Jézus lelke mint szótalan, áldozati bá· 
rány állnak szemben; sujts, törj össze ... Te igaz vagy •.. 
Mutasd be magadat áldozatomban is az elkábult emberock 
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Jézus szenvedése a heroikus léleknek világa, szebb mint az 
Alpesek s a Cordillerák faciese. Ez erkölcsi világ - Krisztus 
élete s halála, - Istennek époly bemutatkozása, mint a terem
tés. A legnagyobb szeretet inspirálja. Lelke nem sötét ; nem 
veszni induló gladiátor, de nem is csak hős ó, hanem lélek, 
mely legforróbban szeret és azért áldoz. «Atyám, bocsáss meg 
nekik •.• l• 

Engeszteljük a Szent Szlvet. 

449. a) Az első péntek erre való: engesztelni ••. Jézus 
engesztelt. Tűz volt a szíve ; buzgalom a lelkillete ; a pozdorját 
fölégette, a jeget megolvasztotta. Ezt leheli, ezt árasztja •.. 
ez az ő illata. Hogy járt itt ezzel az engesztelő, áldozatos sze
retettel hegyeken, kivált egy hegyen, a Golgotán ; járt köz
napokon s ünnepeken, kivált nagypénteken. Van-e valami 
váltakozás mostani életében? Van-emost is vasárnapja? Van 
péntekje? Van most is; no hát ma péntek van. Engeszteljetek 
egész nap; lihegjetek, buzduljatok, égjetek. Reggel engesz
telve áldoztok ; este megkövető ájtatosságot tartotok, és köz
ben sem tehettek mást lélek szerint l <<Odor Christi» • • • az 
engesztelő szellem illata környez, s azért ((cum odore suavitatis• 
emelkedik égbe engeszteléstek. 

b) Mária engesztel. Első engesztelője a Szent Szivnek; 
úgy is, mert szépségén megenyhül az Ur tekintete, úgy is, 
hogy szíve eltanulta Fia lelkének nyelvét. Hogyne, hlsz egy 
vér, egy lélek l ((Midőn a király (Jézus) pihent, ez a nárdus 
(Mária) illatozott neki>>. Hathatós engesztelő a Szent Szűz : 
rózsás szeretet, Iiliomos tisztaság a lelkillete l Igy engeszte
lünk mi is l. lelki szépségünk.kel, 2. reflexív aktusainkkal, 
áldoza ta inkkal. 

c) Sok engesztelő van most is a világon, kivált női szi
vek, Magdolna nyomaiban, Szűz Mária tradícióival. Katalin, 
Pazzi Magdolna, Julianna Falconieri, Merici Angela és sok 
ezer névtelen. Olajat csepegtetnek Jézus sebeire; könnyekkel 
öntözik a piszkos, bűnös földet. Mint ahogy az éj harmattal 
megmossa s napsugárral letörli az erdőt, a rnezöt: úgy a 
Jézust szerető lelkek égi imákkal sa résztvevő áhitat könnyei
vel permetezik s mossák meg a bűnös világ útjait. Ha reggel 
harmatos rétek közt misére mégysz, gondolj erre a meglisztí
tott, megszenlelt földre s megszl!nlelöire. 

A Szent Szftz nilletfse oapja. 

450. a) Örömnap az égben. Isten ismét teremtett egy 
lelket, melyet a bún nem homályosított el. Ez a teremtése nem 
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romlik ; ez a remeklése érintetlen. A teremtő Isten ismét 
mondhatja : Tota pulchra, egészen az enyém, s ez a szé;) 
lélek ma indul meg az élet útjain. A legnagyobb kegyelem, 
külön őrangyal, különös gondviselés ldsérik. Salve, salve 
virgo gloriosa l 

b) Örömnap ez a földön, hajnalhasadás. Éjben álltunk 
s hiába vártuk a napot, végre ránk hasad t ez a leheletszerű, 
királyi bíborba öltözött hajnal; ez napot jelent. S mint az 
erdő madarai énekelnek a pirkaclásban, úgy ébred lelkcinknek 
imádó, hálaadó éneke. Csakhogy eljöttél édes, szép hajnal, 
életünk reménye l Mily erő s bizalom sugárzik belőled l 

c) Örömnap a kereszténységben; megszületik végre az 
első Isten-gyermek, a született királynő ; a mi Kisasszonyunk. 
Első is, legszebb is, s leghatalmasabb ; szemünk fénye s dicső
ségünk, soraink elé áll. Mit tesznek a népek a saját vérükből 
eredt s történetükkel összeforrt királynőkért? Vitam et 
sanguinem pro rege et domina Maria l 

d) Örömnapja az életnek ; most fakad az erős, szeplő
telen, romlatlan életnek bimbaja; ez az az "inclyta vita», a 
kitünő élet, 11illustrans ecclesiam)), mely fényt áraszt ránk. 
Őszkor születik, mikor a természet halni készül, mintha je
lezné, hogy az elhaló természetben kigyúllad a kegyelmi élet, 
s hogy ne féljenek hervadástó}, kik lstenből élnek. Azért 
tehát örvendünk e kedves őszi ünnepen, melynek igénytelen
ségéhen őserő s örök élet lüktet. 11Nem halok meg, - énekli 
a lelkem - hanem élni fogok». 

Márla De\'e. 

~1. A név csak jel a gondolat, az érzés, az alcarat, a 
szenvedély és szenvedés országában. J el, mely fényt vagy 
sötétséget áraszt, édes· örömet vagy keserűséget ébreszt. Mit 
jelent hát nekem a név : 11Mária ?• 

a) Fényességet, világosságot ; a lelki világ hajnalfényét ; 
minden erénynek, alázatnak, egyszerűségnek, engedelmesség
nek, elvonultságnak, Isten akaratán való megnyugvásnak 
sugárzatát; de különösen jelenti azt az érintetlen, fölséges 
tisztaságot, mely arcán, lényén, egész valóján elömlik, a meg
testesült s megkoszorúzott szűzességet. Ez az érzékies, tisztát
lan világnak tűzoszlopa. Romlott természetünkben egyre 
támadnak testi kívánságok; sokszor föllobog a tisztátlanság 
sötét ~üze ; kísért gondolatban, vágyban, szóban ; belopódzik 
szememken, belopódzik mosolyogva, hízelegve, búbájosan, s a 
szégyenérzet megneheziti e bűnök ayónását. Minél inkább 
szeretjük a Szent Szíl.zet, kinek neve ~ tiszta sugárfény, annál 
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mélyebb utálat s irtózat fog el a tisztátalansággal szemben. 
A szentírás hangoztatja hatalmát : Ki az a szép s az a félel
metes, akár a seregek csataéle, s honnan ez ereje? l. Lelkének 
szépségéből s ragyogásábó!, mellyel legyőz mindent. Hódo
lunk neki s azáltal fölszabadulunk. uMint a pálma nőttem 
föb ... 2. Közbenjárásából ; ő az Isten gyermekeinek anyja 
s oltalma. 

b) <<Mária» annyit tesz, mint keserűség. Ű a keresztre
feszítettnek az anyja ; tehát maga is oda volt szegezve. Illett 
reá a név : <<Mária l» Keserűségének gondolatánál megszállja 
lelkünket a részvét s a fájdalom. Halkan suttogjuk nevét: 
(<Mária, tenger keserűsége», ó fogadd köszönetemet, sokat 
szenvedtél, sokat tűrtél, mert édesanyám lettél. Neved halla
tára a tenger keserűsége jut eszembe, de neved mégis édes 
nekem. Ha keserű lesz valamikor életem, akkor a Szent Szűz 
nevére gondolok, az biztat s vígaszt ad. 

c) <<Mária» annyit is tesz, mint úrnő, uralkodó. Midőn 
az izraeliták a Vörös-tengeren átkeltek és az egyiptomiak a 
hullámokba vesztek, Mária, Mózes nővére énekelte el a győ
zelmi éneket, s utána vonultak az asszonyok mind dobokkal, 
énekkarokban. Ez a Mária előképe Szűz Máriának, aki ugyan
csak tud győzni s himnust énekelni. Győzött a bűnön, mely 
őt soha meg nem zavarta, s hatalmas volt az Isten fia szere
tetétől, ki alávetette magát neki. Úrnője a nemzedékeknek, 
melyek neki hódolnak s őt boldognak mondják, hozzá futnak 
s nála megnyugodnak. Mária az én asszonyom. Un Dieu, un 
roi, une Dame. 

A Szent Sztiz llemutatása a lemplomho. 
4.52. a) Édes az a bensőség, mely a Szent Szűzet kis

leánykora óta kiséri s figyelemben részesiti s gyengéd~éggel 
őrzi emlékét, s azért bemutatásának is a templomban nov. 
21-én külön ünnepet szentel. Kedvünk telik azon, hogy az 
Isten a Szűzet mint Jós leányt siet magának lefoglalni. Pedig 
több-e neki egy gyermekfej, mint a szőke kankalin vagy a 
százszorszép? De ő világoknál többre becsülte ezt a gyerme
ket, s nevelője, mestere lett. Szerette őt ; tetszett neki : tsola 
sine exemplo piacuisth: senki úgy, mint ő, s tetszése annyit 
jelentett, hogy senki sem nyert annyit kegyelemből, benső
ségbő!, lelkiségből, finom érzél;:ből, mint épen a Szúz. - Az 
én lelkem is Istené ; elég ezt tudnom, hogy becsüljem, szeres
sem s. neveljem azt. 

bj Nevelkedett a templom légkörében. A templom szel
Jeme is más, mint a családi köré ; törekvöbb, keményebb s 
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hősiesebb. A sas fészke is máskép van rakva, mint a pelyhes, 
puha stiglicfészek. Az istenes életben is vannak elszántabb, 
keményebb irányzatok, teljesebb odaadások, magányosabb 
s magasabbra törö utak; ezekre tisztelettel s szeretettel tekint
sO.nk, e hivatásokat ápoljuk. - Ne mondjuk : «Minek az, 
hisz a közönséges életben is lehet az ember szent?t Hogyne 
lehetne, de ki fogja a múvészt tartóztatni, hogy el oe mélyed
jék. s ki a lelket, hogy Istenbe ne mero.Ijön 1 Merüljön bátran. 

c) Szent Erzsébetet már négyé-ves korában vitték el a 
Wartburgba. hogy tanítsák szeretni Lajost, jegyesét; a Szent 
Szúzet is korán vitték és adták át a templomszolgálatra. 
Korán hív az Isten, boldog, aki hallja szavát. Gyümölcsöt l< eres 
az Úr, melyen még az éj lehelete s virágot, melyen a reggel 
csillogó könnye van ; nem vesz piacról, kofától. •Veni de 
Libano•, jöjj, az érzés tiszta magaslatairól ; nem fagysz 
meg ; tcoronaberist, mf'gko~zClrúzlak. Ne fél], hogy életed 
sivár lesz. A Libanontól Sziria felé sivatag van, de a tenger 
felé illatos tamariola s cedruserdák illatoznak l Mily nem
telen dolog végiggázolva a világon, prostituált szívvel állni 
az Úr elé. 

d) Készséggel megy föl a kis leány a templom lépcsőin ; 
nemes szive érzi, hogy hol van ó otthon. Megy, mint E~zter 
király11é ; bevezetik, mint az Úr jegyesét, sőt mint a frigy
szekrényt ; be, mint a szent Grált ; itt van az ó helye. -
Fogadja öt a templom angyala, a szentély angyala, s éneklik : 
•ecce tabernaculum Deit, íme, ez az Úr igazi hajl,ka, temp
lomnál is szentebb. 

llarla-Uereecles. 

4.53. Van egy kedves Madonna-arc, a Mária-Mercedes. 
Spanyol Szúz Mária, minőt Murillo fest. Ez a Szent Szúz meg
jelenik három szent férfiúnak nehéz álmaikban, hogy buzdítsa 
őket a szaracenok és mórok keze alatt nyögő keresztények 
kiváltására, ha kell, saját szabadságuk árán is. 

a) Hogy képzelern el magamnak ezt a Szent Szüzet? 
~ az arca, szent tűz hevíti keblét, segíteni jön s gondolom, 
hogy gyorsan jön, mint egykor, «cum festinationet. A szent 
szeretet sürgeti, a könyörület lágyítja el szivét. Szemei előtt 
a mórok pincéi, azokban sok hervadó szív, sok elkeseredett 
s fohászkodó ember. Ave Maria ... , suttogják, ó segíts, Iti 
núnket nyomorogni látsz. Láncok csörömpölését hallja, s 
azalatt más rabságra is gondol, melybe a szenvedés, a kélely, 
a kétségbeesés taszítja az embert. Mi le!>z velünk? Elfonnyad 
a lelkünk is ... , o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. A Szent 
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Szúz ezt el nem bírja, imádkozik s jelenésben közli szent 
szfvének lágy. er!Js s tevékeny szeretetét. 

b) Szeretete lágy. Sokan látják az élet éjtszakai oldalait, 
hallják a panaszt, de lelkük nem veszi be. Nincs érzékük, 
gyengédségük. Mások nyögnek alatta, álmodnak vele, égeti 
őket az embernek kínja. Mi ez?- Nehéz megmondani; alig
hanem finom, nagylelkű természet s gyengéd, mélységes kegye
lem. Nevelik ezeket a körűlmények, benyom[lsok, tapasztala
tok. Gondoljunk Szent Pálra, Amiensi Péterre, Claver sz. 
Péterre. Sürgeti, hajtja, édesen kinozza őket Krisztus szere
tete. 

c) Szeretete er5s; áttör a nagy tömeg érzéketlenségén 
s fönn nem akad rajta, hogy csak kevesen tesznek, dolgoz
nak, áldoznak. Sebaj ; ösztönszerűen tudja, hogy érző, lelkes 
szívek a haladás tűzhelyei, s hogy nemes lelkekből sugárzik 
a fény a nagy tömegek szellemi éjébe. A géniusz nem minden
kit csókol meg, az Isten sem. De aki érzi csókját, az nem 
panaszkodik ezért ..• Osculetur me osculo oris sui .•• Csó
kolj meg, Uram, adj lelket, gyullaszd föl szfvemet; ha meg
szenvedek is érte, mégis boldog leszek. Zászlómon a jelszó : 
eAuspicium melioris aevi• ; harcaim, küzdelmeim biztatnak, 
hogy jobb lesz majd a világ, legalább az, amelyikért szenve
dünk s áldozunk. 

d) Szeretete tevékeny; nem túr akadályt. Hisz lelkek 
szenvedésc öntözi, s a nyomorúság föh.ljére süti le szemét. 
Amit látott, az hete van égetve lelkébe ; attól serken vére, 
szivárog könnye. Tövises az ilyen lllések és Pálok útja s pár
nájuk kereszt és szegek. De az Isten gyönyörködik bennük ; 
lelkük illat neki, s ha kilehelik lelküket, szfvébe fogja föl 
azt ••• l 

MagyaronzAg Nagyasszoara. 
~M. «Salve Regina•, ez a köszöntés hangzik m~nden nyel

ven. A hívő lovagias középkor pajzsra emelte az tUr szolgáló
leányátt s megadta neki a címe t: •Regina•, (IF ölséges Asszo~y•. 
Fölség ó tényleg lélekben, nemes. érintetlen erőben ; Fölség 
koronás szépségében, mellyel a többi köz ül kiválik; nevezete
sen pedig 

a) Angyali Fölség ,· tiszta, szeplótelen, ragyogó fénnyel 
átjárt; angyalarcok mosolya tükrözik rajta ; angyalszárnyak 
zománca ragyog körülötte. A tdiadema speciei•, a szépség 
koszorúzza. Bernadette látta a lourdes-i Szúzet, azóta elhalt 
szemeiben minden földi szépség l A szépség nagy, k.ivllló 
hatalmasság a világon. Van igazság, van jóság is, de az aligha 

l'nllU.úull BlmaketHHIL U. t 5 
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győzne szépség nélkül. Ez érvényesül, ez hódít kellemben, 
gráciában; a <•gratia$ ereje van a Szűzben. Hódító erő; előtte 
térdre hull mindenki. Nem az az erőtlen szépség, mely azt 
mondja : do mir ist keine Kraft, n ur Schönheib>. Tota pulchra 
es, electa ut sol l 

b) Apostoli Fölség; buzgó, lelkeket szerető és mentő 
hatalom, ki az Istenért lánggal égett; egy sem úgy, mint ő l 
Szent István apostoli Fölség lett, de ő csak az apostolok nyo
mán járt ; de az apostolok maguk az apostoli erőt ott a Sion 
hegyén, a Szent Szúzzel való imában nyerték. Az apostolok 
koronája a tüzes nyelv, az a tűz, melyet a Szentlélek gyujt, s 
mi így gondoljuk, hogy ez a tüz pünkösdnapján a Szent Szllz 
szép fejére szállt alá, s onnét verődött szét a tizenkettőre. 
Mint a napsugár, mikor a tükörre vetődik s ott megtörik s 
tört sugarainak szivárványos sziporkázásával bomlik szét. 
Hol keressük hát az apostoli Fölséget? Akire leszáll a Lélek, 
s akit a kegyelem szivárványos koronájával megkoTonázott, 
az ő l 

c) Vértanúi Fölstg. A vér azáltal lett nemes és királyi, 
hogy harcokon folyt, sebhelyekből szivárgott a nagy, szent 
ügyért, a nemzetért, a gyöngékért. A királynak oda kell adni 
életét nemzetéért; akkor lesz igazán király, ha az áldozat 
dicsfénye vegyül bele koronája ragyogásába. A Szent Szúz 
vértanúi Fölség : Regina martyrum ; Salve virgo gloriosa, 
martyrumque prima rosa l Ez a vérpiros lélek, mely hét tőr· 
rel van átdöfve, hogy fájdalmában sokak édesanyjává legyen l 
Ez a fölséges asszony a mi asszonyunk. Ezt állítja elénk ~ 

emeli trónra maga az Úr ; fölkente ; adott neki hatalmat. 
Prospere procede et regna l Hódíts s uralkodjál l 

Salve Regina l hódolunk, mert hatalmad meghódított. 
Hódolunk az angyali. az apostoli, a vértanúi Fölségnek. 

Olvu6s BoldogasszOD)'· 

455. a) A szent olvers6t nyomja a kezünkbe a pápa, kihez 
a lelkek zarándokolnak, mert neki adta az Úr amennyország 
kulcsait ; hitünk úgy köt hozzá, mint Péterhez ; buzdít : 
Imádkozzátok az olvasót. S íme, a köves Abruzzók vagy a 
szfik Hernád-völgy falucskáiban, ahol nehézkesen prüszköl 
az esti vonat, a Kárpátok irtványai n, az aiiöldi tanyákon és az 
Alpesek sajtos gulibáiban, Formosa-, Szent-Móric- és a 
Sandwich-szigeteken peregnek a rózsafüzér szemei, mert a pápa, 
a keresztényeknek atyja, buzditja híveit. Buzditja vala
mennyit, legyenek bár laposfejll indiánok, mulattok, négerek ; 
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tengődjenek bár a kínai folyók deszkalwnyhóiban vagy legye
nek elárusító leányok japán legyezősboltokban. Sokat igér : 
az eg!Jház s a társadalom boiaira írt ; rózsaolajat, illatosabbat 
Bagdad rózsakertjeinek olajánál, csepegtet szíveinkbe. Igéri, 
hogy valamint eretnekek s török-tatár elleni küzdelmekben 
segített az Olvasós Szűz Mária, úgy megsegit most is. -
Azután igéri, hogy az ima által megerősbü) hitünk ; az Isten 
gyermekeinek érzülete vesz erőt lelkünkön. - Igéri. hogy 
erősek leszünk kísértéseinkben. Nézd, hányan küzdenek s 
győznek. - Szentkereszttől Körmöcre három órán át a 
rengetegben vezetett egy asszonyka Lutilla faluból, egy ken
dőt vitt magával és olvasóját kézben ; «ezzel megyünk min
denhová - mondotta, - hogy ne féljünk$. Legyen hát imánk 
a hit imádsága, merl a hitbeli tekintélynek, szent Atyánknak 
szavára fogtunk hozzá l Orvendünk annak a nagy közösség
nek is, melybe olvasónkkal beléptünk, az atyjuk szavát 
fogadó keresztények gyülekezetének l 

b) Az Úr Jézus a hitből való imának c!lodaeriSt igért. 
Gyönyörű, egyszerű szavak ezek : Ha hitetek olyan lesz, 
mint a mustármag, azt mondj.Hok az eperfának : mozdulj 
s dobd magad a tengerbe s meglesz l A hitben erős ima a szen
tek fegyvere, lelkük erős~ége, kihatásaik tilka. O ha tudnánk 
hitből imádkozni l Hitből imádkozunk, ha Krhztusba el
mélyedünk. Ezt tesszük a szent olvasóban, melynek lefo!főbb 
kelléke, hogy elmondása közben az illető hitcikkPlyekkel 
foglalkozzunk. Krisztus személye, élete, halála, a benne meg
nyilatkozó szeretet és fájdalom, az ő küzde:me és győzelme 
lebeg szemeink előtt. Ez alázatos szemléletünk szívünket 
puhítja, alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi. 
Csoda-e, ha ez alázatunkban szíves-örömest foglalkozunk 
e titkokkal, ha azoknál időzünk. ha reményünket rajtuk 
élesztjük, ha érzelmeinkkel, vágyainkkal, örömeinkkel alat
tuk megvonulunk. A hit e képekkel álmodik, rajtuk vigasz
talódik. Egyre azt hajtogatja, hogy az Isten ember lett, köz
tünk élt és szenvedett, s hogy megújította a világot s föl
támadásában legyőzött minden rosszat. Nézi, mily alázatos, 
szeJíd és édes az az úr. Majd meg megdermed, mikor szen
vedni látja, s egyre csak azt dadogja : Értem, értem szenved; 
megyek én is vele. Megfordul Istenével istállóban és názáreti 
házban, templomban, hegyen-völgyön, kertben, éjben, osto
rok, tövisek közt ; sírját húsvéti fényben látja, és t>lviszi a 
glóriát haza, és a mennybemenet aranyporával hinti be a 
levegőt. Ez imádkozó lélekbe Krisztus képe nyomódik bele. 

15~ 
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Bár nyomódnék bele mélyen l Tízszer gondolom el, mialatt 
egy tizedet elmondok, hogy hogyan is volt az, hogy mit is 
gondolt, mit is érzett az a Szent Szüz, aki Istent foganta, 
hordozta és szülte ..• ; lelkem, ne felejtsd el őt soha l 

c) Azok a nagy eredmények. hatások és remények, melyek 
a rózsafüzérrel összekötvék, csak a kegyelem erejére utalhat
nak. - A természetfölötti rend új világ, s e világnak melege 
és harmata, villamossága és delejessége a kegyelem, az épit 
és éltet. Mint ahogy a napsugár szövi a lombot az ágak szöv.S. 
székén, levegőból és harmatból : úgy a kegyelem kifejti a 
lelket. De a kegyelmet magát a hitből való ima szerzi. Azért a 
szfvek meghódolását is az ilyen imának igéri az Isten. Azi 
mondotta a Szent Szüz Szent Domonkosnak : hadd el a szó
harcot, nem az a szfvek kulcsa; imádkozzál hitből s tanítsd 82 
embereket hitből imádkozni. A hit alázata a megtérésnek ~ 
az Isten-keresésnek kulcsa. Az arsi plc'bános nem disputált, 
hanem gyóntatott, alázatra és imára tanitotta az embereket. 
A Lourdes-i Szűz is penitenciára, magábatérésre szólít föl. 
S igazán ez kell ; élő, való, mtleg, lelkes hit kell nekünk. Ezen 
nagy valóság előtt lehajtja fejét az ember és egy új világ sej
telme szállja meg. 

N•gyboNogUIZO'DJo 
458. •Kivánok elválni s Krisztussal tenni• (Filip l, 2, 3). 
a) A Szent Szüz vágya évek haladtával Krisztus után 

nőttön nőtt. Az angyali köszöntésnek és Betlehemnek éjjele 
csillagaival folyton tükrözött lelkén ; a Kálvária és a menny
bemenet hegye s a pünkösd emlékei mint viharok tűzvésszé 
szftották föl hozzá vágyó szeretetét. Megjött végre halálának 
napja s ezzel a hazavágyó vágynak tetőpontja; lelke röpült 
mint a galamb, mint ·a szeráf, s az apostollal imádkozta: 
~Kívánok elválnis Krisztussallennit. Kimond hatta azt inkábM 

·b) Idegenben sziiletett, tehát haza vágyott. A szepi.S. 
telen fogantatás földje idegen e világban ; nincs itt helye ; 
úszó sziget. Minél nagyobb és finomabb a lélek, annál inkább 
érzi, hogy innen mennie kell ; ki érezte ezt édesebben. mint 
a Szúz? 

c) Csupa eszményi, túlvilági cél és törekvés miljőjében 
élt. Jézus volt mindene, ki az utat mutatta a teljesebb, gaz
dagabb világba. -Lelke, mint a nyilt tenger tükre, az eget 
tükrözte. Tiszta volt vizes mély, s vonzotta az eget. Levonta 
a Szentlelket, le az Igét s most az ég vonzotta s ragadta őt, 
ki lstennel teljes volt ; szívében folyton visszhangzott Simeon 
éneke: Most bocsátod el Uram a te szolgádat békességben. 



KűLONÁLLÓ űNNEPEK 229 

d) A világ nem vonzotta öt, mert nem szereti Krisztust ; 
sőt mert a világ hálátlanságának s bűneinek céltáblája az 
Úr: jel, melynek ellene mondanak. Az ilyen világ nem kell 
a Szúznek. Különben is neki a világ keresztre volt már fe
szftve. - Az első vértanúk forró vércseppjei gyöng)·ök és 
virágok voltak ugyan neki a földön, de hát hisz azok is a 
túlra mutattak. 

e) A végtt'len sok kegyelem, mely lelkH elárasztotta, 
az örök jóságba gravitált. A tengernyi érdem ko~zorút sür
gdett. A jegyes jegyeséhez, az anya fiához készült menni, s 
az lsten is mondta: ~veni sponsa, coronabt>ris~; gyere édes 
lélek, Leányom, megkoronázlak. - Igy készült a Szent Szúz 
haza. A halálra az készül legjobban, aki lélek szerint él. 

Sztlz Múla menoybevllele. 

457. •Fölvétetett Mária a mennybe, örvendeznek az angya
lob. a) Legillatosabb a rét, mikor kaszálják ; a ~Titkos értelmű 
rózsat pedig akkor volt legillatosabb, mikor letörte az (Tr; 
eltelt illatával és bájával a föld, és mi mindnyájan ittasak let
tünk tőle. Ma szakadt ki a legszebb lélek a földből az égbe, 
kiesett a világ gyöngye az lsten ölébe. - Halála nem volt 
gyötrelem, sem rettegés. Mi görcsösen kapaszkodunk az élet
hez és félünk a jövendőtől ; ellenben a Szent Szűz halála az ő 
szíve vágya ; nincs mitöl félnie. Halála nem sötét kapu, 
hanem diadali v; sírja nem örvény, hanem virágos rét; ö megy 
haza igazán, és Isten csókolja el lelkét, ~n osculo Dominh>. 
Iparkodjunk a földön járva Istenhez hasonulni, kegyelmét 
növeini ; igy egyre feléje tartunk s a halál nem rémít majd. 

b) A Szent Sztlz a legszebb halott ; nincs benne romlás. 
Jézus akarta így ; akarta, hogy amint neki dicsőséges, úgy 
anyjának virágos sírja legyen ; amint neki föltámadása volt 
harmadnapon, úgy anyjának is legyen ; amint neki mennybe
menetele, úgy anyjának mennybefölvétele legyen. Szép halott, 
~~frigyszekrény~. Nem rothad ; a szeplőtelen test külön gond
viselés alatt áll ; a fölséges lélek laka nem lesz poiT'á. - Ime, 
hogy kell testet nevelni és nemesiteni l Csakis lélekkel, a 
fegyelem s a szépség lelkével l 

c) Dicsőséges lelkétól átszellemült teste, s elváltozott 
színében ; arca ragyogott mint az angyal arca ; a szeplótelen 
leánynak szépsége s az Istenanyának bája párosult a meg
dicsőült királyné fölségével. Nincs koszorúja, nincs koronája ; 
koszorú és korona szépséget kölcsönöz, de a Szent Szúzből 
maga a szépség sugárzott, 6 az Isten legszebb remeke. --
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Jézus jön érte ; ő mondta : ismét eljövök és elviszlek ; viszi 
anyját. Mihály az <(t>rős ass1.onyu, Gábor a $malaszttal tel
jesb üdvözli ; az angyalok pedig csodálva kérdik : Ki az. aki 
fölkel s emelkedik,, mint a hasadó hajnal1 Ah, ez bevonulás l 
Mily trón és hatalom lett osztályrésze l Mennyországunk első 
csillaga a dicsóséges asszony l 

Szent Mlbály arkangyal Oooepe. 

'58. «Sancte Michael, defende nos in pratlio.t Szent Mihály, 
segíts a küzdelemben l 

a) Szent Mihály a küzdö szellem, a küzdő lelkek vezére. 
Mily hadsereg ez, kezdet óta; «a sanguine Abel justi•, akik 
a jobbat akarták. Oriási a sor, s a toborzó egyre járja : «Aki 
utánam akar jönni, vt>gye föl keresztjét>. Isten szemeit gyö
nyörködteti ez a «<revue& ezen a nagy vérmezőn : •Omnes 
sancti, quanta passi sunt tormenta• • . . <~Te gloriosus apos
tolorum chorus, Te prophetarum laudabilis numerus, Te 
martyrum candidatus laudat exercitusl). Némely korban 
rémségesen kigyullad a lelki harcok csóvája s lángba borítja 
a szellemi világot, akkor - gondolom - Szent Mihály meg
forgatja kardját s jelt ad vele, merre tartsunk. Ha sötétségen 
át, ha villámok közt vezet is törtctésünk, bátran induljunk 
utána l E mai világban is ádáz harc dúl, a legmélységesebb, a 
legradikálisabb harc, a harc a világnézetért ; bátran mond· 
hatjuk : Pro aris et focis. A világtörténelem rámutat a harc 
kiélesítésére a középkortól kezdve fölfelé l O te, a küzdö lelkel! 
vezére, taníts küzdeni, vezérletedben bizni ; inspirálj és fegy· 
verezz l Értelmed villáma világositsa föl sötétségünket, aka· 
ratodnak szeretó, heroikus hűsége inspirál.ia szívünket, hogy 
kitartsunk az egyház harcaiban. Add, hogy megértsük a 
fejlődés irányait s megóvjuk a változó viszonyok közt a régi 
bensö-.éges hitet és szeretetet. 

b) A harc a körül foly, fönnálljon-e még a keresz té n) 
hiten s szerett>ten épülö szellemi, erkölcsi, társadalmi világ. 
Sokan kimondták rá a halálos ítéletet. Kimondták pedig 
azt theóriákat produkáló rilozófok, kik egymás filozófiáif 
temetik el : kik a keresztény világrenden épülő társadalom 
kenyerét eszik s levegőjét szívják, s kik maguk képtelenek 
reális életet nevelni; szó- és gondolatszátyárok, bűvé!.zek, 

kik semmit sem produkálnak szemfényvesztésen kívül. Azaz. 
hogy mégis valamit : hitgyengeséget, kételyt, blazirtságot. 
Hiveik az eszmék sápkórságában szenvednek, s akik kezeik
MI kiszabadultak, azok is rekonvaleszcensek .•. , őszi legyek l 
Ó fölséges, édes, szent kereszténység, a te eged fénnyel telf-
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tett, a te légköröd átlátszó, finom, s mégis imponderábilis 
erőkkel van átitatva, foglalj le minket ; borulj reánk, hogy 
nagy elveid ősereje őserdős, üde, friss életet váltson ki belő
lünk. Erőket, nem szavakat - életet, nem theóriákat szom
jazunk, - nem vérszegény tengődés, hanem diadalmas öntu
dat keJI nekünk . . . Archangele Michael, defende nos in 
praelio •.• 

c) Hogy hullnak a lelkek, mint a legyek az élvezetvágy 
légyvesztőin l Falu g város versenyez az idegek s érzékek 
ingerlésében. Ettől dagad, mint piszkos utcák árkaiban 
felhőszakadáskor, a tisztátlanság árja. Mit használ szociál
politika, munlcásvédelem, béremelés, ha nincs lélek, vagyis 
takarékosság, mértékletesség, önmegtagadás, fegyelem, tisz
tesség, hűség ; mit használ a szociálpolitika remeklése, ha 
állatokkal van dolga? Aszkézis kell, ellenállás kell, önmeg
tagadás kell az ingerlő rosszal szemben ... Archangele Michael, 
defende nos in praelio ... 

d) Ezek hát a te fegyvereid, dicsőséges szellem l Végig
vívtad a korszakok harcait. Ismered az ész s a sziv lázait ; 
a kevélységet s petyhüdtséget, a gyűlöletet és közönyt. 
Lelkemet neked ajánlom életem küzdelmeiben s halálom 
óráján. Te vezesd be, te a •Praepositus paradisi>>. az örölc 
életbe. Harcaid az örök élet útjai. Ezeken küzdök én is. 

SzeDt Jstvliu. 
~59. a) Szent Istvánban a középkori mély, alázatos 

kereszténység lépett föl a magyar történelem szinterére. 
Az a kereszténys._;g mélységes törekvés volt a végtelenbe s 
örökkévalóba, mely az egész európai emberiséget lefoglalta 
egyházával, római császárságáva!, királyságaival, énekeivel, 
müvészetével, társadalmával, könyörületességéve}, gót dóm
jaival, keresztes-hadaiva}, s mely tetőpontra emelkedett 
főleg a XII., XIII. században. István király a XI. századbeli 
kereszténység megtP.stesiilése volt ; papja, királya, prófétája 
népeinek ; kinek hitl-ből s buzgalmából milliókra áradt élet. 
Azoknak a radikális embereknek fajtájából, kiket Renan az 
újkor szociáldemokratáihoz mert hasonlítani, kik egy gondo
latnak élnek s annak az egész világot meghódítani akarják. 

b) A középkori kereszténység a lelki szegények vallása, 
azoké az embereké, kik fölértették, hogy a Végtelennel szem
heu senki sem gazdag ; mindnyájan koldusok vagyunk. Nem
csak koldusok, de bűnösök is, kiknek egy reményük van, a 
kegyelem ; boldogulásukhoz egy útjuk, az ima s az erény. 
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Ezek az emberek gyöngédek lettek a kereszt tövéhen, mint 
a gyermekek : tudnak sirni, mint a veronai síkon az a 20.000 
ember, kik Vicenzai János beszédét hallgatták s egymás nya
kába borulva kibéküJ•.~k Az a harcias középkor szeretett 
sírni ; sfmi énekeiben, simi gót dómjaihan ; azoknak a hősök
nek, kik embert egy csapással kettészeltek, megrepedt a 
szívük Jeruzsálem láttára Az els6 ezredvég kiváltkép a 
penitenciának korszaka volt ; IstvAn király korában várták 
a világ végét, s a kereszténységen végigvonaglott az önsanyar
gatás vágya. Szent István a kereszténység ez ünnepélyes 
hangulatában ült a királyi trónon : koronája emlékeztette at 
Krisztus töviskoszorújára ; kormánypálcája pedig arra a 
győzelmes fára, mely a menny kapuit megnyitja. Szent István 
király e gyöngéd, bánkódó, engesztelő kor gyermeke volt. 
Szomjúhozza a megaláztatást ; é-jjel titkon körüljár, végzi az 
irgalmasság gyakorlatait ; félreismerik, gyalázattal boritják, 
ez mennyei örömmel tölti el szivét. Kezeit csókolta becsmér
lőinek s mély tiszteletből Krisztus szegénysége iránt a koldu
soknak. Szent testvériségbeo simult a barátokhoz, és vala
mint a középkor legnagyobb lovagja s királya, IX. Lajos, 
távol Afrikában haldokolva, sziilőföldje szent pásztorleányá
nak, Genovévának ajánlja lelkét : úgy a koronát szerzó, trónt 
alapító, törvényt alkotó István a szegények imáiba ajánlja 
magát, koronáját pedig a Szent Szúznek l 

c) S amily keresztény király, oly vitéz harcos és hős 
volt Szent István. Nincs eszme, mely oly hősöket állított a 
világba, mint a kereszténység. A kardra áldást az Istentől 

kértek, s fegyvereiknek biztos győzelmet bőjtben és imában 
kerestek. Montforti Simonnal rohantak egyenlőtlen harcokba, 
ha mondhatták vele : •Az egész Egyház imádkozik értem, 
nem hátrálhatok•. Ök Allítottak föl eleven sáncokat domború 
rnt>llükkel a barbárság előnyomulása ellt-n ; a középkori csaták 
az eretnekség, pogányság, tatár, török s a mórok ellen egy
aránt a kultúra s a kereszténység ünnepei, keresztény hősök 
vérével pirosra festvék a történelem nagy naptáraiban. -
Magyar kereszténység, ilyen a te apostoli királyod, Szented, 
hősöd l Ime, angyalomat küldöm neked, ki vezessen, -
mondja róla is az Isten. Ajkairól hangzik a pátriárkális áldás, 
mely boldogságot igér, ha a jelenbe belevisszük a multnak 
hitét, erkölcsét, erejét, a hit fényét •.. , az erény termékeny
ségét ••. , a jellem erejét. 
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Suae Imre ltereet· 

460. a) Az Isten a magyar n~p elé nemcsak szent, dicső 
Királyt, hanem szent, királyi ifjút is állftott. A szent király 
az országra emlékeztet, melyben szent a törvény, szent a 
kormány, szent az igazság; de a szent ifjú a szent családra 
utal ; nem a názáretire, hanem az első, Árpád véréhól való, 
királyi családra. Családokból áll az ország, s a ,zyermek a 
család virága ; a szent család az ország boldogságának föl
tétele. 

b) Valóban csodálatos dolog, hogy amint első ember 
az országban a király s első család a királyi család, a legelső 
királyi ~aládnak első gyermeke, a nemzet els/J fia, e~ szúzies 
ifjú, Szent Imre herceg. Isten adja, hogy a többi is ilyen le
gy~n. Szent Imre azt hirdeti: Népem, ha élni akarsz, tiszta 
ifjúságod legyen. Ha folyik ereidben magyar vér, akkor az 
tiszta, szfizi vér legyen ; nézd az első magyar ifjút l S az Isten 
azt a gondolatot a majdan törekvő nép szfvébe bele akarta 
vésni azzal is, hogy Szent Imre még a házasságban is me~óvta 
szúzességét. De hisz akkor magva szakad István családjának 
s nem lesz, ki a trónon Imrét kövesse? .•• Félre, emberi gon
dolatok l Szent Imre hivatása más ; 6 eszményt hirdet ; 
példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot 
tesz, ha az erény uralmát benne biztosit ja, mint ha az orszá
got a maga arasznyi uralmával boldogitja. 

c) Eszményt keres, sürget mindenki; az eszmények 
pusztulását siratja a hazafi. De ne használjunk üres szavakat, 
mert az eszmények ragyogó lárvák a keresztény bit és erkölcs 
tartalma nélkül. Ne eszményeket csak, hanem szeoleket 
keressetek ; ne eszményekhez, hanem szentekhez vezessétek 
fiaitokat. A szentek erényében megtestesült eszményeket 
megértik s megszeretik. Hit, remény, szeretet nélkül néznek 
a század fiai a kétes jövőbe ; a szabadság, mely éltetbette 
volna vallásosságukat, elpusztította ezt, s ez a Számum nem 
kt>letről, hanem nyugotról fúl~ t Isten azonban gondoskodott 
rólunk ; ű szerelett minket ; O tfizte elénk az eleven ideálokat. 
Nevelni, menteni, lelkesíteni akartok? Rajta, járuljunk 
mindnyájan ifjúságunk Istenéhez és hitéhez; való eszmények 
csak e talajon nőnek. 

Szell& Lial6, 

461. a) A magyar eszmény Lászlóban lett kereszénnyé 
és szentté. Szent László nem tanit ; ó nem apostol ; de 6 küzd, 
harcol s gyóz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci 
hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig 
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inkább csak tíirő, szenvedő, csöndes megadású keresztény
ségbe, s ezzel vezeti be az egyházat a magyar népéletbe. 
A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az 
ősi dicsőség pogány egén ott l'agyogtak a hősök ; a magyar 
kar, a bátor szív, melytől egy világ reszketett, nem szünt 
meg lelke.c;fteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a keresz
ténységben ; az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a 
nép lelke még nem ; mert a nemzet akkor válik kereszténnyé, 
mikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent 
László tüntette föl önmagán ; e jellemvonása által szivén 
ragadta meg a nemzetet ; öröme s eszménye László lett ; 
dicshimnust zeng a legenda róla; alakjába beleszövődik a 
keresztény lelkesülés minden nagy gondolata s meleg ér
zelme. 

b) A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresz
tény király a nép hősévé vált. Szent István koronája a hős 
Szent László fején a keresztény királyságnak s e királyságot 
megalapító vallásnak szimboluma lett, mely minden más 
csillagot elhomályosít, mely vízválasztó magaslatot von Szent 
László kora óta a pogány s a keresztény Magyarország közé. 
Ez az a férfiú, ki alatt Magyarország végleg kivívta független
ségét, s belső békéjét, ki alatt nagyot haladt polgári s egyházi 
szervezkedésében, s hatalommá vált keleti Európában. Szent 
László dicsősl>ges alakja rámutat a nemzet életében érvénye
sülö világosságra. A vallás élet legyen, nemzeti élet is legyen. 
Erőteljes, dicsóséges nemzetek a vallásosság s a tiszta, szigorú 
erkölcs életét élik ; erejüket onnan meritik ; szemeiket oda
függesztik, bajaikra gyógyfüvet ott keresnek. Tegyük nem
zetivé a keresztény erkölcsöt, azt a szigorú, tiszta erkölcsöt, 
melyet Szent László élt s törvényeiben védett ; természetesen 
nem a betű, hanem a szellem szerint. 

c) László király vallásos, buz~ó. szent, azért csodák 
körítik ; bárdjában, kardjában természetfölötti erő is meg
nyilatkozik. Kettéhasad a sziklabérc, hogy a tátongó ön·ény 
elvMassza őt üldözőitól ; arany-ezüst értéktelen pitykövekké 
válik, hogy vitézeit az ellenség üldözésHól el ne vonja ; ö 
röpíti el a nyilvesszöt, mely mikor lehullik, megmutatja a 
dögvész ellen a Szent László-füvét. Gyomláljuk, szántsuk, 
múveljük Szent László példájára a kereszt{ony életet. Épít
sünk templomokat, mint ö; tiszteljük a római pápában Szent 
Pétert, mint ö, aki az Egyház leghatalmasabb titáni harcában, 
melyet függetlenségért, és szabadságért vívott, a jognak s az 
erkölcsi hatalomnak harcában a nyers batalom ellen, VII. 
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Gergely pápa pártján állt. Tehát az egyház szabadságharcá
nak egyik zászlósa is volt. 

Szen& Erzs611e&. 

482. a) A női sziv összes bájaival és vonzalmaival s a 
középkor mély kereszténységének szigorával, változatos 
fiatal élet varázsával s az égbeemelkedő erény érettségével 
lép elénk. Tizenhárom évvel már hitves, tizenkilenccel özvegy, 
huszonnégy évvel halott lett Erzsébet, a kereszténység öröme 
és dicsősége. A keresztény asszony-ideál, Szent Ferenc •nő
vére., Fra Angelico ecsetjének alakja, ((Spectaculum mundo 
et angelist. 

b) S mily réven lett a wartburgi leánykából a világ 
szentje s ünnepeltje? A szerencsésen hangolt, minden jóra 
hajló, gyöngéd, nőies, aranyosszíve s e szívre hulló M leegyelern 
által. A hitből vett benyomások iránt csupa érzékenység, 
csupa lélek volt. 

Gyermeksége óta indult ö meg e szerenesés irányban. 
Kis gyermekkorában, midón még olvasni nem tudott, ott 
térdel a templomban megfordított könyvvel ; játék közben 
egy lábon ugrálva kerülte meg a kápolnát s úgy tett, mintha 
odaesett volna falához, hogy azt megcsókolhassa ; zálogot 
kiváltani nem csókkal, hanem «Üdvözlégy~-gyel kellett. 
Hibáit érző szívvel teszi jóvá ; ha szemeit mise közben Lajo
son felejti, mindjárt a vértől cseppegö Úr Jézus jut eszébe, 
akinek áldozatánál ö most jelen van. A templomban nem 
imazsámolyra. hanem földre térdrit; leveszi fejéről koronáját, 
mert megakadt szeme Krisztus Urunk töviskoronáján. Meg
van benne az Isten-félelem s a hozzávaló vonzódás érzéke, az 
Isten jelenlétének érzéke, az áhitat s a felebaráti szeretet 
érzéke, a könyörület s az odaadás érzéke. S ezt a finom, benső
séges életet hintette szét környezetére is a «kedves Szent 
Erzsébeb, sót most is ott lebeg Erzsébet emlékével ez a han
gulat Wartburg várán és vidékén. Csupasz és mohos a magas 
wartburgi kápolna, de mily meleg szfnben jelenik meg sötétlő, 
mohos fala lelkünkben a kis Erzsébet áhitatától. Ijesztő a régi 
keresztkép az eisenachi templomban ; a töviskoszorúról s a 
véres erekról szinte borzadva vonjuk el tekintetünket ; előtte 
Szent Erzsébetünket mély részvétben elolvadva látjuk. 
Hideg ott lenn a temető ; dűlt keresztjei, behorpadt sírjai, 
zörgő avarja nem vonzanak ; de ragyogó dicsőségben látjuk 
'llinden sírból fölemelkedni Krisztusnak hithfi és szerető test
véreit, ha Szent Erzsébet gondolataival megyünk végig rajta. 

c) E mellett ez az érzékeny lélek nem szentimentális 
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Kemény fegyelemben tartja testét ; hideget-meJeget tdr ; 
utazik lóháton hegyen-völgyön, s a b\inbánat ostorát suhog
tatja maga fölött, 6, a fiatal jegyes s később boldog anya. 
Mezftláb jár a körmenetekben ; szegény asszonynak öltözve 
látogatja nagypénteken Krisztus koporsóját. A hit ez örök 
poézise dacára Erzsébet mindig a földön jár ; emberek körí
tik ; anyósának nehéz a szíve rá, sok irigy s tüskés-szívű ember 
veszi körül. Erzsébet tűrni tud, s tud kedves feleség s előkelő 
asszony lenni. Erzsébet nem vaJami a világról fogalommal 
nem biró, kis zárdanövendék. Egyszerűen öltözködik, s az 
egyszerűség s kedvesség rnezei virágai szebben ékesítik őt, 

mint a gyóngyök a «francia királynét.. Juditnak Isten ad szép
séget, Szent Erzsébetnek is ; mikor gyapjúruhában me~jl'le
nik a magyar követség előtt, - mert selymén s bársonyán 
már túladott, - elbűvöli a magyar urak lelkét. 

d) Igy élt boldogan, szíve férjén függött, háromszor lett 
áldott, boldog anya ; de mivel hősies volt s nemcsak izzó 
rózsa, forró szívíi feleség, hanem tiszta lélek, tehát hóvirág 
is volt : azért hóban, fagyban, kegyetlenkedésben, emberek 
réazérl)} szívtelenségben kellett megpróbáltatnia s megnyílnia. 
A Wartburg-várból istállóba került, midőn kiutasíttatva, 
három gyermekével az eisenachi korcsmának istállójában 
Mzta meg magát ; onnan indult templomba, midón éjféli 
zsolozsmára harangoztak a barátok, s kérte őket, hogy e nagy 
kegyelemért, e Krisztus-hasonlatosságért, hogy a Wartburg
ból téli éjben istállóba kerülhetett, Te Deumot zengjenek. 

e) Szent Ferencnek köpenyét küldte el neki IX. Gergely 
pápa ; azóta nem kellett neki II. Frigyes koronája, aki kezét 
kérte ; ott maradt a marburgi szegényházban, melyet 6 ala
pitott; ott szolgált, ott halt meg, s három év rnulva kiemelték 
sírjából ; a hét választófejedelem vitte koporsóját, s II. Fri
gyes rátette a koporsóra azt a koronát, melyet Erzsébet el
fogadni vonakodott életében. 

Mit csodáljunk benne? Azt az örökszép hitéletet, mely 
őt a világból felsőbb, tisztább fénybe emelte, vagy azt a fesz
telen, kedves lelkületet, mely erőszak nélkül mindent eligazít, 
elt6r s kellernével bilincsel és győz? Mit csodáljunk benne'} 
Azt, hogy gyermek maradt végig, s huszonnégy évvel már a 
paradicsomotsa Golgothát bejárta? Azt-e, hogy Szent Ferenc 
köpenyét II. Frigyes koronájánál többre becsülte? Mit cso
dáljunk benne? Azt a Te Deumot az éjjeli, téli csöndben, vagy 
azt az éneket, melyet halálakor a legenda szerint Marbur11 
vidékének éneklőmadarai zengtek a halottasház szerháján~ 
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Harmónia, Glória, Te Deum az egész élet. Ime az lstennel 
egyesült, gazdag fogékony léleknek élete ; a tudomány szét
szedi elemeit, a bölcsészet kommentálja ; de azt megalkotni 
egyik sem képes : az Isten kertjében szokott az nőni, ott feslik, 
ott virul és illatozik. A magyar egyháznak alig van más emléke 
Szent Erzsébettől, mint egy darab száraz fa a nyoszolyájábó} 
az esztergomi székesegyház kincstárában ; bár virágoznék ki 
a hétszázéves emlékeknek száraz fája Szent Erzsébet erényei
nek követésében ; bár éledne föl köztünk szelleme, a gyakor
lati hit, rnely az égbe néz, midón a földön jár, mely nemcsak 
lát, de tesz is. 

Szent UllJ1IIt. 

463. a) Minden korszak megtalálja bajaira a gyógyfüvet ; 
a XIII. század is ráakadt. Magas. rideg sziklákon termett; 
igénytelen, de zamatos és illatos volt ; csupa tűz és olaj. Ez a 
gyógyfű a hitéletnek s a vallásos buzgalomnak elmélyedése 
volt, melyet Szent Domokos és Szent Ferenc föllépése jelez. 
Krisztus jegyesét, a szent szegénységet Szent Ferenc újra 
bevezette a világba, s ime számtalan lovagja támadt, kik 
szolgálatára elszánták magukat, s Szent Ferenc ideális keresz
ténységében s Szent Domokos hitbuzgóságában hóditólag 
járták be a világot. 

Csodálatos idők, midőn a költők a szent szegénységre 
himnusokat szereztek ; midőn Giotto Szent Ferenc eljegyez
tetését a szent szegénységgel megfestette, s az édes szellemet 
a nagyok palotáiba bevitte : midőn Assisi völgyeiben ötezer 
önkéntese a szent szegénységnek táborozott, földön aludt s 
kenyeret evett : midón IX. Lajos Porciunkula ajtaján kopo
gott, s örömét lelte abban, hogy a koldustarisznyát nyakába 
akaszthatta ; mikor Szent Ferenc haldokolva kérte társait, 
hogy adják oda valakinek köpenyét, hogy teljesen szegényen 
halhasson meg l Ó, ti csendes Appeninek, mi lett extatikus 
koldusaitokból? l A tarisznya megmaradt: de a koldusság 
sokban a szívre vetődött, azt senyveszti. Keljetek föl Umbria 
zárdái, s leheljétek a lemondás illatát a kábult világba l Ez a 
csodálatos bensőség, ez az elmélyedés, ez a költészet és lelke
so.Iés föllépett a magyar királyi családban is. Liliomos, szüzi 
lelkek hulltak Szent Domonkos fehér gyapjúruhájára; király
leányok zárkóztak el Szent Ferenc zárdáiba ; ő, az isteni sze
tetet trubadúrja, ragadta el őket. Szent Margit, Szent Jolánta, 
magyarországi és Arragóniai sz. Erzsébet tünnek föl e szent 
pátriárkák nyomaiban, s ezek közt egyike a legszebbeknek: 
SzeDt Margit. 
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b) Ime, a Margitszigeten méláz az az egy-két rom, a hires 
világmegvető Szent Margit emléke ; itt, a hullámoktól körül
véve, a kontempláció mélyeiben fejlett ragyogó gyönggyé. 
Nem kell neki korona, sem királyi vőlegény ; neki áldozat, 
penitencia, szeretet kell ; áldozat ifjú életének huszonharmadik 
évében való elhervadásáig ; de illata bűbájos, évszázadokra 
terjed. Minden szentbeszéd között, melyeket hallott, - írja 
a legenda - ez a mondat hatotta meg leginkább : Istent sze
retni, önönmagát megutáini ; senkit meg nem utálni, senkit 
meg nem ítélni. <t.A. szentséges szűz oly igen hozzá voná ez 
tanulságot, hogy ez időtől fogva az Úr Istennek szerelmében, 
mennyire teheti vala, gerjedősb vala, hogy nem ezelőtt.» 

Szfvében az önmegtagadás nem fojtotta meg a szereletet ; 
tudta szeretni szülőit, családját ; szomorkodik az egyház 
bajain, sebeit érzi s gyötrődik miattuk <<szívének mélységében». 
<<Metélik tagjait, mikor az egyház szenved'' ... ez Szent Margit 
érzése. Szeretete csak érdemet keres ; ez az ö önzése. Föllángol 
a lelke, midőn <<Veszi vala Krisztusnak szent testét nagy, édes
séges ájtatossággab. ű tartja a keszkenöt az áldoztatásná), 
mert minél közelebbről kivánja látni Krisztus szent testét. 
S végre a legenda szerint : ~<meggyullada a mennyei jegyes 
szerelmében, kit kíván vala, kit szeret vala, kinek szerelméért 
atyját, anyját világi országának birodalmát elhagyta, az ő 
ártatlan lelkét ajánlván Teremtőjének, az ő édességes, kívá
natos jegyesének, elnyugovék sírban.» 

c) Ez Magyarország Margaritája, vagyis gyöngye. Kifej· 
lik, virágzik s elhervad ; de fiatal élete mégsem vész el, sőt a 
fiatalság emlékében örökös ; örök tavaszban áll ; arca bájaiból 
az örök szépség vonását hatszáz év el nem törölte. Szelleme 
erő, szinte erőszak, de csak a szeretet erőszaka ; iránya mere
dek, az örökkévalóság sarkcsillaga felé tart ; élete szigorú 
önmegtagadás és penitencia a lélek tisztulásának vágyában. 
~letet nem becsült ; hírt nem keresett ; tenni, alkotni nem 
kívánt; rejtőzött, s élete mégis tett, kihatás, áldás, dicsöség 
egyben. 

IIB~Dvazószerdára. 

464. Hamut szór fejünkre az egyház, böjtbe, s Krisztus 
kínszenvedésének benyomásai alá állít ; mindezzel mély meg
törődést s penitenciát sürget, valamint nagylelkű szeretetet 
a szenvedő Jézus iránt. 

a) Meg akarunk alázódni hamuban ; a hamu halálunkat 
hirdeti, hirdeti éltünk elhervadását, érzékiségünk s testisé
günk elporladását s bűnösségünk büntetését: por vagy, porrá 
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leszesz l A halál az ember múve ; szerencsétlen múvész ; az 
első halott a testvérgyilkos áldozata. Ádám rémülten tekintett 
e múre l A halál is életről beszél, életről, melyet éltünk, s me
lyet élni fogunk. Nagy kegyelem az életre a halál átérzett jelen
létében visszapillantani. Ha az élet jó volt, akkor a halál olyan 
szép, mint az alkony, telve az erdők s mezök illatávals a mun
kás emberek fáradt, de bízó szemefényével. Ha pedig az élet 
rossz volt, akkor a halál olyan, mint a romokat takaró, csillag
talan éj. De ez is, az is magábatérést sürget ; ó hisz élsz még, 
kezedben van még az életfordulás kegyelme l Keveset éltem, 
sokat elfecséreltem, de még az enyém az élet, a szép élet, 
mindjárt kezdem. 

cAll das Tal hinunter, lAngs seinem rauschenden Strand, 
Gin,:~ ich vor 30 Jahren an teurer Hand, 
A1l das Tal hlnunter wandcll' Ich heut wieder, 
30 Jahre sanken wie Nebel nieder. (Ttnngson) 

b) Azért szállunk lélekben halálunk percébe, hogy erő
teljesebben s örvendezőbben éljünk. Nem, hogy búsuljunk s 
elhervadjunk, hanem hogy föllelkesedjünk s kivirágozzunk. 
Szenvedélyem, hogy a jónak morzsáját se hanyagoljam el, 
hanem földolgozzam, mert még van időm. Ime, e gondolataim
ban édes érzelem tölti el a szívemet, s a csúnya halálváz szép 
testet s angyalszllrnyakat ölt s az Úrhoz emel föl, ki a lét s 
elmúlás váltakozásaiba állított, de csak azért, hogy gazda
gabban éljek. Elrontottam-e életemet ? Előrnunkása voltam-e 
annak a halálnak, mely torzulás és enyészet ? A halllltól tanu
lok szépséget s az enyészettől életet. 

c) Bőjtölni akarok Jézussal, ki negyven napig böjtölt, 
s megteszem ezt szívesen, mert az egyház, a fegyelmezett lel
kek tanítója, parancsolja. Ez önmegtagadásban kitünő nevelő 
és fegyelmező eljárás rejlik ; mert parancsol a szemek, az íny 
vágyainak, fölemeli a lelket, s testem is tisztább s hajléko
nyabb lesz ; az a súrü, állati, ösztönös vér hígabb, üdébb, 
energikusabb lesz, s búneimért penitenciát gyakoroJok b6j
tömben. 

d) Az önmagábatérés s tisztulás szellemével bele akarok 
hatolni Jézus szenvedésébe. Ehhez lélek, érzékeny, nemes, 
nagystílű lélek kell. Érteni az áldozat szereleiét s átérezni, 
hogy ez értem van. Ú, mily elfogódottan ereszkedem e tüzes 
léleknek, a szenvedő Jézusnak párás, tropikus érzelmi vilá
gába ; hogyan nézek ez örvényekbe s ez égbemenö csúcsokra ; 
hogyan várom epedve s imádkozva, hogy a bensőség s az el
~rzékenyülés gyógyító vizeit kavarja föl bennem is a részvét-
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nek angyala l Le a sarukkal ; a hely szent föld ; lábhadjon 
könnybe szemem, hogy többet lássak, s verjen gyökeret tér
dem. hogy gyorsabban haladjak a keresztúton. Igazán szent 
idő ; meg akarom szentelni l 

Kereszt.felmagasztaltatAI!I. 

oiG5. a) Isten magasztalta föl a keresztet, s mint dicső
séges, áldást hintő, örök győzedelmet jelentő szent jelet tűzte 
a világ homlokára ; viga&zunknak, erőnknek, reményünknek 
jele ; kincs és emlék egyben. Nagy a kereszt, mert gyökere 
Jézus szfve. Jézus szívéből, szent akaratából, szeretetéböl nőtt 
ki a kereszt. Képét lelkében hordozta, dajkálta ; emléke 
dobogtatta meg szívét. ú, hogy vágyom -kiáltotta, -lelkem 
előtt lebeg múvem l Fáj is, s vonz is. Árnyéka lelkének s szf
vének préselett az Olajfák kertjében; akkor nehezült rá úgy. 
hogy vérét kipréselte. V essünk mindig mély tisztelettel 
keresztet. 

b) Nagy a kereszt, mert gyümölcse az örök élet. Jézus 
érdemei rajta hajtottakkis koszorúkká lettek; ez érdemekból 
van kegyelmünk, érdemünk s örök életünk. Minden lélek Jézus 
keresztfáján úszik ki a hajótörés tengerébő!, mindegyik e fán 
megy el a pokol örvénye fölött. A mennyországot ez a kulcs 
nyitja. Ez ekével szántotta föl Krisztus a köves, átkozott 
földet, s ezen a fán kúsznak föl a szólőtókének, Krisztusnak 
venyigéi, mindnyájan. A vértanúk, a szúzek, a hősök, a szen
tek koszorúi borítják ezt a fát ; dicsőséges fa. A kereszt erő 
nekem; retteg tőle a legyőzött szellem l Az én pajzsom, az én 
kardom, az én vándorbotom. 

c) Nagy a kereszt, Jézus szenvedése, pihegő melle, resz
kető teste, fájós feje. •mái, fohászai, könnyei miatt. Ezt a fát 
karolta át, csókolta meg s vitte vállán az úr ; e fára feküdt, s 
rajta terjesztette ki halavány kezeit. Ezen a fán emelték föl; 
rajta szivárgott le cseppenként a vére; szfve dobogását, teste 
reszketését ez a fa fogta föl ; karjaival ez tartotta s emelte 
magasra az elkínzott örök áldozatot. Megrendülve nézem a 
római San Lorenzo-templomban Szent Lőrinc márványkövét. 
azokkal a véres égési foltokkal ; ó Istenem, mily kín nyomta 
azokat ide l S mi volna velem, ha látnám Krisztus ősi kereszt
jét, ha homlokomat szoríthatnám bárdolatlan fájához s mond
hatnám: ezen a fán reszketett, kínlódott s imádkozott Krisztus 
értem? l Testvérek, magasztaljuk föl a keresztet, kos1.0rúzzuk 
meg; ne boruljon rája az ellajult keresztények árnyéka l 
A keresztet csak életünkkel magasztalhatjuk föl .igazán. 
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Hogyan olvassuk ezt a könyvet? 

Ez a könyv lelki olvasmány. ~l ugyan az irodalom esz
közeivel, de nem irodalom a célja, hanem a lélek. 

Aki verskötetet vagy regényt vesz kezébe, az múvészi 
élvezetet akar. Gyönyörködni akar egy kiváló ember gondolat
járásának, képzeletszőtteseinek szév Játékában. Elsősorban 
érzelmeket akar. 

Aki tudományos könyvet vesz kezébe, az tanulni akar 
Meg akar tudni valamit a világból, a külsö vagy belsö minden
~égből, meg akar nézni jól valamely valóságot. Elsősorban 
Ismeretet alíar. 

Aki lelki olvasmányt vesz a kezébe, annak nem lehet 
célja sem múvészi élvezet, sem valóságok tudomásulvétele. 
Ezek lehetnek eszközei, s a lelki olvasmányok élnek is velük. 
Aki lelki olvasmányt vesz kezébe, az akarjon dolgozni ön
magán. Akarjon szemlét tartani tettei felett, hozzányúlni 
lelke mechamzmusához, megszokásaihoz, legyen kész revi
deálni, átformálásra készen az olvasandókkal szembesiteni 
cselekvésének stílusát, indítóit, értelmét és összefüggéseit, 
szóval egész karakterét. 

A lelki olvasmány célja nem az érzelem, nem a megis
merés, hanem a tett. 

Ez a cél meghatározza a lelki olvasmány természetét. 
A lelki olvasmányra forditott munkában az irodalmi 

vagy tudományos érdeklődés nem lehet irányitó elem. A leg
nemesebb értelemben vett kiváncsisá~ is eltereli, csökkenti 
az olvasmány lélekformáló erejét. Ak1 lelki olvasmányában 
megállás nélkül szalad, akit a következendők iránti érdeklő
dés az átgondolás alatt álló részletek sietős otthagyására kész
tet, az saját kezével veti a termő magot a töviseK közé, mert 
a lelki olvasás munkájában az irodalmi érdeklődés túlten
gése a legközelebb fekvó tüskés bozót. 

Aki tehát olvasnivalójából komoly lelki hasznot akar 
merileni, az ne a théma iránti puszta érdeklődés tengelyéo 
járjon Az ne akarja könyvét gyorsan «befejezni•. Aki átlut 
a könyvön, azon átfut a könyv is, elhagyják egymást, mint a 
~zembeszaladó gyerekek. A gondolaloknak a lélekformálás
hoz idöre van szükségük. A lelki olvasmány lélekszántás; 
az ekevasnak idő kell, hogy a földet felforgassa és termékeny
ségeit munkára birja. Aki a lelki olvasmányt irodalomnak 
nézi, nem von barázdát vele a földjén. 

Ez azt jelenti, hogy az olvasmányon épülö, belőle ön
magát épltő lelki tevékenység nem a gyönyörködés, oem a 

16* 
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tudomásulvHel, nem is az elsajátítás, hanem az átdolgozás, 
a feldolgozás munkája. Azt jelenti, hogy az eszmélés, mely 
a gondolatokba nézett, nézzen vissza önmagára. Kérdezze 
ujra meg újra: mit mond ez a könyv nekem? mit szán nekem? 
mit keres nálam? mit követel tőlem? mit kér és mit igér az 
én lelkemnek? melyik tettemhez van köze, melyik tökéletlen
ségemre világít? miért idegen nekem ez aszó, miért jön amaz 
oly közel hozzám? milyennek látom magamat e gondolatok 
világításában? mivé kellene lennem? mivé akarok lenni? 

A lelki olvasásban nem kell az irodalmi olvasásnak kifelé 
néző szeme. Nem kell az eszmeszövés, ~ stílusbeli sajátságok 
érdeklődő fontolgatása. Vannak ml-lységes hatású lelki olvas
mányok, melyek irodalmi értékelésben nem rendkívüliek. 
Titkuk nem az írásművészet külső fogásaiban rejtőzik. Va
lami mást tudnak ők, tudják a lélekszövés ismereLlen fonál
vezetékeit, ismerik a belső életjárásnak finom ösvényeit, me
lyeken Istenhez talál a lélek. A lélekformálás mcstereinek 
sohasem voltak szépirodalmi céljaik. A fejlődni akaró lélek
nek se legyenek. A lelki olvasás szeme befelé nézzen. Mindent 
ezen önmagára nézés eszközének lásson. Minden benyomást 
e tekintet cselekvő termékenységének szolgálatába állítson. 

Ez a befelé pillantás nem tiszta kontempláció. Igaz, 
hogy a Mnemosyne kútjába néz, ahol emlékekben tükröző
dik az élet. Igaz, hogy a jövendőnek áttetsző fátyolfüggö
nyére néz, melyen bizonytalan vonalakban futkosnak várá
saink. De nemcsak néz, hanem ítél és akar. !tél a multról, 
akar a jövendő felé. Ez azt jelenti, hogy feszültségek, szán
dékok élednek, irányok rajzolódnak, utak vésődnek, med
rek szakadnak, ujul, üjodik, tisztul, szerveződik minden. 

Hogy a lelki olvasmányra fordított munkában ez az 
intenziv alakító tevékenység meginduljon, annak első kel
léke a bizalom. Vonzódó, közeledő magatartás kell a lelki 
könyvek elé. úgy kell hallgatnunk, mint benső barátunk 
szavát. Úgy viszonoznunk, mint segitő lélek testvéri kéz
szorítását. Ez a legbelsejéig nyitott lélek a tettese azoknak 
a csodálatos hatásoknak, melyeket olykor végtelen egyszerű, 
naiv mondatok termelnek a lelkekben és annak a kivülről 
nézve oly érthetetlen ténynek, hogy magas kultúrájú, nagy 
képzettségű lelkek tanulhatnak boldog alázattal egyszerű 

kis emberek szavaiból. A bizalomra tárt lélek új mértékeket 
s uj értékeket talál, s bármerre jártunk, bármeddig jutottunk, 
mindig végtelen sok marad a tanulni valónk. A legnagyobb 
tudós, a legmélyebb filozófus nem meríthet-e határtalanul 
a galileai halászok Krisztus-megértésének gyermeki szavaiból? 

A bizalom testvére a készség. Felkészülten, tettrekészen 
kell olvasni. Ez egész lényünk cselekvő beállítását jelenti 
azon magatartások elfogadására, melyek elé megnyilt a lélek. 
Ilyen az öntudatos, akart cselekvés prelúdiuma. Irodalmat 
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lehet passive, elfogadólag olvasni. A lelki olvasmányt tett
erősen kell olvasni. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy 
a szépirodalmi és a tudományos művek teltekre nem hangol
hatnak ; hogy azok nem vehetnek részt tevékenységünk ethi
kai beirányításában, karakterünk formálásában. De akkor 
már erről az oldalról lelki olvasmánnyá váltak, gyakorlati 
jellemalakítássá emelkedtek, a művészet területéről, hol a 
szépség törvényei rajzolnak karámot, az erkölcsi élet munka
mezejére nyúltak át, hol a lélekközösségek természetfölötti 
utai vezetnek minden lelkek rendeltetése felé. 

Ezeket az utakat járja a lelki olvasmány munkása. 
Ahova a rnűvészi célú írások látogatóba járnak, ott a lelki 
olvasmány otthon van. És csupán azért használhatja ered
ménnyel a rnűvészet-nyujtotta eszközöket, rnert maga is 
művészet. Nem a színek, a formák, a hangzások, szavak, 
mozdulatok, hanem a lelkek formálásának művészete. Amit 
a szépség keresése a lét materialitásain kipróbált, azt mun· 
kába viszi a nagy imponderábilison, a lelken, s igy a termé
szet eszközeivel a természetfölöttiség mezőit munkálja. Nem 
minden müvészet ethika, de rninden ethosz-teremtés rnűvész
munka s a lélek tartományában folytatja azt, amit a művé
szet az anyag átszellemesítésével megindított. Ezért vannak 
oly mély kapcsolatok a művészet legmagasabb termékei s 
az ethosz legfönségesebb követelményei között. Ethikailag 
alacsony lélek igazi művész nem lehet. Gyakorolhatja művé
szetének technikai fogásait, káprázatot hinthet úgyis homá
lyos szemekbe, de ha a művészetnek eleven forrása, a tiszta 
ethosz, nem buzog benne, művészete ideig-óráig ható szem
fényvesztés marad. 

Minden emberlélek a saját formálásának rnűvésze. Min
den emberlélek önmagának romlása vagy remelcműve. A lelki 
olvasmány oktatás a lélekművészetben. Minthogy minden 
emberlélek egyetlen és ismételhetetlen, a lelki olvasmányt 
önmagává kell asszimilálnia. A gondolat más lesz benned, 
mint bennem, ha az én szavaimmal hallod is. De épen ez
által lesz a tiéd. Ezáltal lesz azzá az egyetlenné és saJátossá, 
melyet te sem adhatsz másnak, rnely c.sak neked való, csak 
téged formál, csak benned növekedhetik. A gondolatnak ez 
az egyéniségünkbe olvasztása az elmélkedés munkájának lé
nyege. A meditáció nagy tanítómestereinek minden utasf
tása ezt célozza. Ez a nehéz, ez a fáradságos, ez a feszültséf;let 
kivánó : egyéniségünk feloszlása a gondolatban és a gondolat 
feloszlása egyéniségünkben. Két tényezője van ; ellentétesek 
s mégis egyetlen szoros valóságot alkotnak a lélek kegyelmi 
életében : teljes odaadás és sohasem fáradó tevékenység. 

A gondolat igy cselekvő principiummá válik bennünk. 
Nem száraz viszonylatok váza, melyet készen kapunk, vál
tozatlanul tartogatunk, hanem énünkkel azonosuló, eleven, 
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tetterős valóság. Nem idegen jövevény, kire eszmélésünk 
ámulva nézne, hanern igazi érzelmi szférát teremtő, lélek
nevelő, lélekmentő otthonosság, énünknek igazi benszülötte, 
és rnunkájával rnegteremti, megszervezi bennünk az öntuda
tos lelki haladás nemes művészetét. 

* 
Az <(Élő vizek forrása» alatt Jézus Szívét értem.JézusSzíve 

a nagy indulatok, a nagy akarások s a nagy eljárások orga
numa. Aki a szív alatt a lágyságot érti, az a legkevesebbet 
mondja róla ; figyeljen inkább a Megváltót jellemző indulatra 
s arra a lelkületre, rnelyet Krisztus lelke s Szive a Szentlélektől 
vett. Igaz, hogy az isteni Szívböl való az, hogy <(szánom a 
sereget.>, s az is, hogy <(jöjjetek hozzárn rnindnyájan», - de 
belöle való az is, hogy a bűn a lélek halála, s hogy az ördög 
nagy hatalom a világban. E Szívben lakik az Isten, de e Szív 
maga a kispolgári názáreti házban dobog s nem únja azt a 
szürke életet harminc éven át, akárcsak más dolga sem volna 
a világon. De hát rni dolga legyen, s mi különb s sürgősebb 
lenne rnint az isteni élet, rnelyet ő épen a közönséges hétköz
napba s még annak macskazúgaiba is bele akart vinni ? 

Aki e két jellegnek, a külsö igénytelenségnek s a belső 
kiválóságnak szinthézisét megcsinálja, az Jézus Szivében ős
erőt, rnélységet, küzdelmet és békét, hősiességet és szent 
örömet s végtelen érdemet lát, - az talál benne szívet, mely a 
világot érti s mely a földön is már mennyországot tud szá
munkra teremteni. 

Boldog ember, aki a Szentsziv imádását, tiszteletét s után
zását, a Szentszív életének saját szívébe átplántálását tűzte 
ki magának célul s aki ~zon töri magát. E könyvecske az ilyen 
törekvőnek társa és segítője akar lenni l 

Székesfehérvár, 1926. Szent Katalin napján. 



A Jézusszíve-áhitatnak célja. 

Jézus isteni szívének áhítatos kultusza mint ragyog.:1 
csillag álllelki világunk látóhatárán, s az Úrnak nagy alakját, 
Krisztus fönséges, imádandó megváltói egyéniségél mélyen 
besugározza lelkünkbe. Ez az áhitat hangosan hirdeti : «Sze
retett benneteket, hálát és viszontszeretetet akar tőletek)), 

Bevezet Jézus lelki világába, az isteni élet forrásához, az 
evangélium szent patakjához. Magas szállású, átszellemült 
szeretettel akar bennünket betölteni, akarja, hogy félő tisz
teletben imádjunk, engeszteljünk, kegyelemért esedezzünk. 
Krisztus követésére küld, és szívünkbe írja : aki az üdvös
ség útján akar járni, alkosson magának Isten szivéhez hasonló 
szívet ... sursum cordal 

.Jézus Szívének áhítat-kultusza a hitnek igazi szellemét 
gyujtja ki bennünk. Az Isten-ismeret az emberszívével szem
ben is követelményeket állit fel. A hit a megvilágosodás gyü
mölcse. A szemeknek, melyek Jézust látni akarják, a szeretet 
lángjától kell ragyogniok. Minden nagy emberi gondolatban 
ott lüktet az emberi szív. Az apostol a hivőknek a szív tün
döldő szemeit kívánja, sa szentírás azt mondja, hogy Krisztus 
jött «et dedit nobis sensum», - érzéket adott nekünk. Az 
evangélium szerint ép így mondhatnók : «szívet adott nekünk, 
az isteni dolgokhoz való szíveb. Jézus az istenkeresőt tisztább, 
nemesebb lelkület útjaira, a megtisztult jó szív ösvényére 
vonja. Azt akarja, hogy hitünk szívünk hite legyen. 

Jézus az élet mestere. Az ő saját isteni Szive az igazi élet 
szerve. Mindenikünknek megadja a nemes motívumokat, az 
erős indításokat arra, hogy szeretettel és eredményesen akar
junk a krisztusi élet programmja szerint. 

A sziv teremti az apostolt, a vértanút, a szív segít a leg
mélyebb, legteljesebb ismeretre, és ott áll az emberiség nagy 
törekvései, hatalmas küzdelmei és diadalai mögött. •Kin
cseket szül a szeretet.>~ És valóban, amit nem szeretünk, a.:. 
a maga igazi értéke szerint nem a miénk. Ha Istent nem sze
retjük, akkor gyakorlatilag szólva nincs Istenünk. Aki Jézust 
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nem szereti. megváltatlan marad, és poklot hord szívében, 
mely egyszer elnyeli. Igen, szeretet kell nekünk, szeretet l 
Szolgáljunk szívvel-lélekkel az Úrnak, harcoljunk, dolgoz
zunk érte. Ez a n'li legnagyobb nyereségünk, kincsünk, ez az 
Isten akaratából folyó, cselekvő, nemes szeretet. 

Ez a sziv a mi nagy közösségünk szive. A szentek közös
sége az a nagy, titokzatos, élő szervezet, melynek minden 
sejtje egy-egy üdvösséges lélek. Ennek a csodálatos spirituális 
testnek megvan a maga életformája, vérkeringése, idegélete, 
vagyis egységes célra vivő lélekjárások, életáramlatok, s ha 
szabad volna ily szóval élnünk, anyagcsere-folyamatok men
nek végbe benne. Nekünk ugyanis csak ily képek és hason
latosságok árán lehetséges emberi gondolat-, képzelet- és 
érzésvilágunkkal ezt a bennünket meghaladó s nálunknál sok
szorta valóságosabb lélekországot megközelítenünk. Benne 
élünk és nem ismerjük, belöle élünk és alig érezzük. Ennek a 
nagy, fönséges organizmusnak vérkeringése a Szentlélek-járás, 
szíve pedig az a krisztusi szív, mely ezen a földön végig
dobogott egy emberéletet, hogy azután örök időkig minden 
lüktetésével a szentségek áramát küldözze határtalan lélek
közösségének minden izületébe. A mi lelkünk is e fönséges, 
ismeretlen lélekáramlásoknak átvonuló helye ; lehet öket 
passive, egyszerű engedés formájában fogadni, de lehet rájuk 
tevékenyen, egyéni forró lendülettel válaszolni, s erre csak 
akkor leszünk képesek, ha öntudatunk és öntudatlanságunk 
mindPn szálával, eszmélésünk és eszméletlenségünk minden 
izületével belefogódzunk a mindenek életárasztó középpont
jába, a szentséges isteni Szívbe. A JézusSzíve áhítat-kultusza 
tehát öntudatossá tesz bennünket a szentek közösségébe való 
tartozásunkról, kiemel egyéni létünk szűkös köreiből, kor
látos értékei közül, titkos és hatékony erőkkel járat meg ben
nünket, kitágít, átad, s egészen a nagy együttesbe olvaszt, 
m~lyben minél jobban elveszünk, annál fölségesebben mintá
zódik az örök értékek szempontjából egyetlen és megismétel
hetetlen egyéni létünk. Igy parányiságunkban dobog a szívek 
Szíve, így semmiségünkben ég a lelkek Lelke, a legnagyobb 
spirituális valóság, minden élet forrása, végcélja és teljesedése. 

Szeat stúdlum. 

l. Jézus Szivének áhítatos tisztelete szent stúdium. Aki 
belemélyed, az az Úr lelkébe lát, mint magas hegyhátak utasa 
a fönséges völgyvidékre. Nem szemmel lát, hanem a magas
latok tisztult hangulatától teleénekelt, szárnyaló lélekkel. 
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Ilyen szent meglátásokatád az Üdvözítő az ő fejedelmi lelké
nek tájékairól, mikor fgy szól : ((Én vagyok a jó pásztor, aki 
életét adja juhaiért,, •.. aki a pusztába siet eltévedt báránya 
után s a kilencvenkilenc meglevőért nem feledheti az egyetlen
egyet, rnely elveszett. A jó pásztor vagyok, aki az eltévelye
dettet vállára erneli és hazaviszi. És a pásztor öröme oly nagy, 
hogy az angyalok énekét hallja. Megtalált egy elveszett bá
rányt, s az égi halmok visszhangoznak lelke ujjongásától. 

Ime a pompás isteni lélekstílus, a Megváltó érzésvilágá
nak fönséges stílusa. Hervadhatatlan élet, melyet Jézus 
e világ pusztaságán végighordozott. A megváltó lelki maga
tartása, mely az elveszettért él s az eltévedtek keresésében 
leli teljesedését. Krisztus szelleme ez, hol minden egyesül : 
az örök ifjúság virágzó, tüzelő ereje, az isteni méltóság, a gyer
meki közvetlenség. Míg végtelen távlatokból látja Istent, 
gyönyörűségébe vegyül a fájdalmak víziója, az eltévedt, el
veszett ember szörnyű képe. És ez a látvány szüntelenül űzi 
az eltévedtek után, hogy keressen fáradatlanul, rníg utól nem 
éri az elveszettet. És a gondok ólomsúlya csak akkor hull le 
szívéről, mikor a bűnösnek terhét karjain hordja hazafelé. 

Krisztus lelkének e fönséges stílusát kell utánoznunk. 
Tartsuk nyitva magunk körül folytonosan a végtelenbe futó 
ösvényeket, hogy bele ne nyomorodjunk kicsinyes nézés
módokba, szűkös értékelésekbe. Maradjunk fogékonyak Isten
nek nagy világmegváltó gondolatai iránt még akkor is, ha 
azok modern nyárspolgárias gondolatainkkal szembeszállanak. 
Törekedjünk folytonosan többé válni, mint vagyunk, men
jünk határtalanul Isten felé azzal, hogy gondolatait alázattal 
fogadjuk és magunknak kisajátítjuk. Igy tör kifelé magából 
a bimbó is, ha nyílik, a forrás is, ha a föld rnélyéből szabadul. 
Mindkettót ez az önmagából kifelé törés juttatja lényének 
teljes kibontására. Igy kell a léleknek is a V égtelen felé kinyuj
tóznia s magát Isten nagy gondolataiba beleélnie. Bele az 
igazságba, hogy Isten megteremtett, bár ugyancsak nem volt 
szüksége ránk ; hogy megváltott, hogy oltárainkon itt ma
radt, hogy a rniénk, hogy jelenlétének forró közelségében 
szüntelenill gyönyörködhetünk. 

Ezeknek az igazságoknak örülnünk kell, ujjongva kell 
őket szfvünkhöz ölelnünk. Miért van a madárnak szárnya, 
ha lépes vesszőre ül, miért a folyónak hulláma, ha fenékig 
fagy, és mit ér a tündöklő napsugár, ha sötét pincékbe zár
kózunk? 

A nagyot, a fön~égeset, az átszellemülést, az erőt, melyet 
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Jézus közöl velünk, elevenen kell megtapasztalnunk és tet
tekbe öntenünk. Aki folyton kételkedik és rnindent széthaso
gat, az rnindig harmóniátlan marad, sohasern jut el a lélek 
fönséges egyensúlyáig. A kétségek rnint ólomterhek függnek 
az emberen és gátolják lelki haladását. Aki nem lesz úrrá 
felettük, olyan rnint a rosszul épített hajó, rnely félredúl, 
rnihelyt vízre eresztették. Lehet a lelket rosszul nevelni, úgy, 
hogy hiányzik belőle az egyensúly és a szimmetria. 

A helyesen nevelt lélek pedig jól épített hajó, biztos szál
lással hasítja a tengert, akár a madár, rnely félelem nélkül 
lebeg a magasságok felett. A végtelenség nem ijeszti, a rnély
ségek nem rémületesek előtte. Megállás nélkül száll Isten felé, 
és célhoz ér. Az ilyen lelkek tele vannak egyensúllyal, biztos
sággal, tiszta, nyilt tekintetük egészséges érzékkel ismeri fel 
a gyakorlati vallásos élet fontosságát. A hitet cselekvésre 
váltják. híven ragaszkodnak az egyház előírásaihoz, külső for
mákhoz és ima-gyakorlatokhoz anélkül, hogy lelketlen üres 
formalizmusnak esnének áldozatul. Mindent öntudatosan és 
igazi belső megérzéseik rnélyéből tesznek. Úgy mennek a szent
rnisére, rnintha az utolsó vacsorára rnennének. Úgy rnennek 
gyónni, rnintha az eleven Krisztus elé térdelnének, úgy fogad
ják a feloldozást, hogy megérzik Jézusnak fejükre tett meg
bocsátó kezét. Úgy mondják a rózsafüzért, hogy elmélyed
nek titkaiba, s úgy ismételik ennek a szép alázatos imádság
nak sok Üdvözlégy Máriáját, rnint a szavakban nem hatal
mas egyszerű ember, akinek nem tud betelni a """ive a meg
tanult szerető köszöntésnek szüntelen és túláradó megismét
léseivel. Kis lelkekké szelídíilnek az egyszerű imán, s a felüle
teseknek mechanikus szómorzsolásai helyett igazi lelki épülést 
élnek, rnely a szentcsa}ád meghittjeivé teszi őket. A forma 
lelket hordoz bennük, s a lélek engedelmesen és terrnékenyen 
ömlik a szent formák tradicióiba, melyek nem törik meg, 
hanern táplálják egyéni lendületét ; rnert tele vannak szere
tettel az egyház iránt, és külsőségeiben az édesanya karját 
érzik, rnellyel egyre szorosabban öleli őket magához. Ki 
vádolná formalizmussal az anya ölelését, és ki félne attól, 
hogy e karokban majd az ölelés vonalára gondol és elfelejt 
szeretni'l A szentségek, az imaformák ezek az ölelő karok, a 
szentelmények mint édesanyánk ránk hajló köntöse ; rejtőz
zünk el e titokzatos, emberfölötti ölelésben és teljesítsük 
bőségesen, termékeny lélektűzzel egyház-anyánk rendelke
zéseit 1 
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.Jézus Szlve, Krlsztus neretetének jelképe és orgáuumn. 

2. Jézus Szíve a krisztusi szeretetnek, e lángoló, világ· 
gyujtó, világemelő, világmegváltó szeretetnek szerve és szim
boluma. Jelképe mindannak, amit nekünk a Megváltó jelent, 
s egyszersmind orgánuma mindannak, amit nekünk mondott, 
értünk cselekedett. A JézusSzíve ájtatosságban tehát nincsen 
semmi új. Az evangéliumnak összefoglaló magyarázata s egy
szersmind szinthézise ez, gyakorlati bevezettetésünk az úr 
gyakorlati életébe és belső világába. Ha tudni akarod, ki volt 
Krisztus, nézz a szívébe. Ha munkáját ismerni és méltatni 
akarod, kérdezd meg a szfvét, mely e munkát neki sugal
mazta. Ha tanítását érteni, példáját követni akarod, szívén 
keresztül törj az igazságok felé, melyeket nekünk hozott, a 
parancsok és intézmények felé, melyeket számunkra hátra
hagyott. 

Igy vagyunk akkor is, ha embertársunk élő személyével, 
gondolkodásával, érzelmeivel akarunk érintkezésbe jutni, ha 
életét, tetteit, tanítását akarjuk helyesen felfogni és igazi 
értéke szerint megítélni. Jézus emberségének szent titkaiba 
is csak úgy hatolunk be eleven érintkezéssel, ha közvetlenül 
szívébe, e szivnek szeretetébe, vágyaiba, küzdelmeibe, szen
vcdéseibe merülünk. Csak akkor lesz nekünk nyilvánvaló, 
csak akkor kezdjíik igazán érteni, ki az a Jézus, és mi az 
a Jézus nekünk. 

Belső, életteljes kapcsolatba kell lépnünk Jézus Szivével 
és lelkével, és értelmünk nagy megvilágosodásban részesül : 
a hit tételeit, az evangélium követelményeit, a keresztény 
tökéletesség ideálját, a vallás szent titkait, az Úr életével 
elibénk tett életmintát illetőleg. 

A hit nehézségeiben, az erkölcsi törvény szigorú követel
ményeivel folytatott küzdelmeinkben nem a száraz fogalmak, 
a dialektika fegyverei adják nekünk a leghatékonyabb támo
gatást. Magasabban kell keresnünk, a Megváltó szívéhez kell 
folyamodnunk. Akár a Megváltóról, akár a legszentebb Oltári
szentségről, akár Krisztusnak közöttünk mindenkor tovább 
élő tekintélyéről van szó, minden kérdésünkre ő maga a vála
szunk. Meneküljünk szerető isteni személyiségéhez s mondjuk 
magunkban : ilyen volt ő, a szelleme, a teste, a vére, ilyen 
volt a lelke és legbelsőbb megérzései ... Szívén és lelkén át 
akarok nézni mindent, amit mondott és cselekedett, mindent 
amit akart és parancsolt nekünk. 

Amit ó akart, amit ö parancsolt nekünk. Itt elhalványul 
a kétség, megdől az ellenállás. Ű beszélt és cselekedett igy, 



252 PROHÁSZKA OTTOKÁR 

ő, az egyetlen, a csodálatos, kinek hatalma sútánt iizött, 
kiből erő áradt, kinek ajka-nedve gyógyított, ki járt a vizen, 
megdicsőült a hegyormon ... ű, ő mondotta, hogy azokhoz 
jött, akik fáradoznak és terhelve vannak, s aki ~udta, hogy 
bizalmukban soha meg nem szégyenülnek . . . Ő volt, aki 
szerette az élet hajótöröttjeit és mentő karral hajolt feléjük. 
Ha tehát Ű, aki úgy szeretett bennünket, ki értünk szen
vedésbe és halálba ment, aki sírjából diadalmasan feltáma
dott ... ha ő szól és kívánja, hogy higgyünk, ha ő rendelkezik 
és kivánja, hogy engedelmeskedjünk, akkor nincs tépelődni 
valónk, akkor nem lehetnek kétkedő kérdéseink, akkor hall
gatva kell érteni próbálnunk, ki ő, ki az a csodálatos, fönséges 
ember, aki mindezt akarta, tette. Gondolkodásunknak az 
övével való benső egyértelműségében, teljes odaadásunkban, 
szellemének szomjazó belélekzésében eltűnik körülöttünk min
den homályosság. Az Úr maga, a lelke, a szíve lesz tanításai
nak eleven magyarázata. Az evangéliumot nem azért kell 
hitelesnek vélnünk, mert ezt vagy amazt a peripatetikusok 
is tanítják belőle, mert egyetmást talán az idealizmus vagy 
a dinamizmus is igaznak minösített állításaiból. Ép oly kevéssé 
szabad benne kételkednünk azért, mert a materializmus vagy 
a hitetlenség más iskolái azt hirdetik, hogy a kereszténység 
képtelenséget tanít. 

Nem, lépjünk oda magához Krisztushoz, keressük szívé
nek magatartásában minden tanításának, parancsának ma
gyarázatát. Nem lesz nehéz elhinnünk igéit, megadni magun
kat akaratának. Szent János erre utal, mikor levelében írja: 
''És hittünk a szeretetben" (Ján. 4, 16). Ezt így is fordít
hatnók : ''És hittünk Istenünk Szívében». 

Hittünk a Szívél;>en, mert szavának értelmét tárja fel 
nekünk. Csak Szívén át érthetjük meg őt és tanítását. És csak 
ha személyiségének, tanításának, szeretetének megértése a mi 
szívünket is összejárja, akkor virágzik ki bennünk egészen és 
a maga teljességében az isteni Szív és leszünk ama ''lakó
hellyé,,, melyet az Istenember földön jártában keresett és azóta 
szakadatlanul keres az emberlelkek sivatagos úttalanságain. 

Nem tanulásról, hanem összeolvadásról van itt szó. Sem
mit sem tudunk addig, míg az részünkké, eleven lényünkké 
nem változott. Ez még a külső, technikai, vagy formaszerű, 
logika~ ismeretekre is áll, mert egyik sem a miénk addig, míg 
valami módon, akár észjárás, akár mozgásforma, akár szel
lemi magatartás alakjában be nem költözött szokásainkba. 
Technikai valóságok igazi ismerete dolgok elkészítésében 
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vagyis cselekvéseknek izom- és idegéletünkbe vitelében áll. 
Tudományos ismeretek elsajátítása a szó igazi értelmében 
csak akkor teljes, ha úgy tudjuk azokat magunkban értelmi 
valóságra váltani, mintha mi lennénk a felfedezői. Múvészi 
dolgok elsajátítása a cselekvésnek és az érzelemvilágnak tel
jes igénybevételével történik, az ilyen tanulás l<:ezet, testet 
formál és lelket alakít. A krisztusi tanítás pedig a szivet for
málja s azon keresztül mintáz kezet, testet, rendezi a maga
tartást, csoportosítja a tetteket, szervezi az életformákat, 
melyekben Jélünket pergetjük. Ez nem lecketanulás, nem 
recitálás, ez élet. Nem elég templommá lennünk, bár azon 
kell kezdenünk. Végre azonban Krisztussá kell válnunk. 
Előbb ((lakóhelyek» vagyunk, az Istenség leereszkedésének 
alázatos kunyhói, de ez a kunyhó elevenedjen, isteni lakójára 
köntösként rátapadjon, minden vonalával testébe olvadjon, 
belenőjön, hogy így mennyei lakójában fölemésztődjön, benne 
megsemmisüljön. Ha beszáll hozzánk Krisztus, ne legyen más 
gondunk, mint az ö lélekjárása, ne legyen más szándé
kunk, mint az ő akarata, ne legyen más szívünk, mint az 
ó S7.Íve. «Nem én élek, hanem Krisztus él bennem.)) Az 
Isten-szív kultuszának ez az iránytűje, ez van a véghetetlen 
perspektíva végén, mint ellenállhatatlan vonzóerő. Jézussá 
lenni ... Jézussá lenni ... dobogja minden emberszív, mely 
ebbe a végtelen portikuszba nézett. 

A s:dv az embernek mértéke. 

3. Hogy az egyes ember morális tekintetben mire képes 
vagy képtelen, az lelki mivoltából, szivéböl itélhető meg. Ha 
Krisztus tetteit, rendelkezéseit, parancsait csak fogalmilag 
osztályozzuk, akkor isteni lényét nem azzal a mértékkel 
mérJük, amely megilleti. 

Az úr tetteinek igazi mérlékét a szentirás ezekben a 
szavakban adja meg : «Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött fiát adát (Ján. 3, 16). Urunk és Megválfőnk Jézus 
Krisztus azért jött a világra, hogy az odaadás, a közvetítés 
mQvét, szenvedéseinek és megváltói halálának múvét végre
hajtsa. úgy jött, mint aki adni és szeretni akart, és mánda
kettőt egyetlen és hasonlithatlan módon tudta. Buzgalmá
nak tüzében üdvösségünkért és Atyjának megdicsőítéseért 
önmagát adta minden tettében, tanításában, fáradalmaiban, 
elibénk élt életében és kiváltképen szenvedésében és halálá
ban. Tele kézzel jött és hozta ajándékul gondolatait, fön
séges érzésvilágát, isteni belátásait. Erőt, kegyelmet, áldást 
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szórt és osztogatta szellemének átható erejét. Adta szivét, 
adta lelkét és életét, teljesen, mindenestül. Igy tudta adni 
magát földi napjaiban. Es azóta is adja magát titokzatosan 
tovább, az idők végéig, minden örökkévalóságon át. Ki fogja 
feJ ezt az isteni adakozást, önmagának e teljes átengedését? 
Mi fogja fel ezt más, mint a szeretet? 

A krónika mesél Toblach grófjáról, aki egy elfogatott 
eBenfelét a vártömlöcben felejtette, s az éhenhalt, mert senki 
sem kapott parancsot, hogy ételt és italt vigyen neki. A gróf 
e mulasztásának súlyos következményein úgy megborzadt, 
hogy nehéz láncot kovácsoltatott saját nyakára és lábaira, 
és e kemény vezeklésben tartott ki halálig. Ez mélységes, 
valóságos bánat volt. A lelkületben van a tettek kulcsa, és 
ez a tett komoly és fenntartás nélküli bánatról, a bűnhődés 
szigorú és végleges elfogadásáról beszél. 

Nézzünk végig a vértanúk fönséges alakjain. Nem 
nagyon régen a kínaiak egy Hammer nevú püspököt halálra 
kinoztak. Fejszével levagdosták ujjait, hogy a kereszténye
ket ne áldhassa. Késekkel bélelt nyugágyon köves úton hur
colták végig, hogy az út egyenellenségeiból származó ráz
kódások folytán a késhegyek testébe furódjanak. Homokot 
szórtak a szemébe, megszámlálhatatlan gyötrelmeken át a 
leggyalázatosabb módon végezlék ki. Mindezt örömmel 
viselte, mert szerette Krisztust, és Urát nem akarta mfg
tagadni. 

Ezt a hősiességet csak az érti, aki mindenekfölött sze
reti Istent. Úgy szereti, hogy szerelelébe belesemmisül. 
A nagy, a szenvedélyes szeretctnek az önfeláldozás, a leljes 
átadás, a személyes eltünés, az akár gyötrelmek árán való 
megsemmisülés a vezető motívuma. Ezen a Leitmoliv-on rá· 
ismerünk a szeretetnek fönséges, nemes eredetére : magá
nak alkotta Isten az emberszívet, s úgy teremtette bele a 
szeretetet, hogy ez a maga teljesedését az lstenbe-merülés
ben, a benne való eltünésben, megszünésben keresse. Mert 
minden szeretet, még a természetes földi vonzalom is, már 
első virágzása idején áldozatról, halálról beszél. Ez a szere
tetnek alázat-témája ; emlékeztető arra, hogy Alkoló gon
dolta el teremtménye számára. Mintha a lelkek valami fön· 
séges energia-megmaradás-törvényének alapján a szív csak 
akkor érezné viszonzottnak a lét nagy ajándékát, ha azt 
egészében visszatéríti, és legalább is szándékában, vágyában, 
akaratában Teremtőjébe visszasemmisül. 

Az én-nek ez az elfelejtése, elhanyagolása, átengedése s 
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feláldozása a szeretet mélységmérője. Mennyire szeretsz? 
Amennyire átadod magad. Azért ~legjobban szeret az, aki 
életét adja barátaiért.l) Isten idejött azt megmutatni. Szí
vünkbe tererntette az odaadásnak természetfölötti ösztönét, 
és aztán eljött közénk, hogy földi küldetésének, egy való
ságos ifjúságos, virágzó Isten-élet feláldozásának csodálatos 
drámájában megélje azt nekünk. Hogy az Isten-alkotta, 
Istenbe visszaszánt szívek megértsék a tetteknek e félelme
tesen világos beszédét : dgy adjátok oda magatokat núnd
nyájan érettem, én megelőztelek titeket.• 

Nem kell hinnünk, hogy ehhez a hőstettek kiváló alkal
maira van szükség. Szomorú ember az, aki így beszél : «<sten 
nem kíván tölem semmi rendkívülit, bizonyára mindegy, 
hogyan élek1>. Földi létünk tele van apró hősiességek alkal
maival, seregestül kinálkoznak kis lát~zatú napi áldozatok, 
melyekre a szeretet adja az erőt. A szívek értik ezt. Az anya, 
aki beteg gyermeke ágya mellett heteken át nem ismer nyu
galmat, a másik, aki egész éjtszakát végigvirraszt, hogy több
órás vonatkéséssel érkező lányának megadja első anyai 
üdvözll'tét, nem méregeti tettét, hanem szeret. Ezek nem 
az okoskodás tényei, ezeken az ész fejet csóvál, vagy moso
lyog, itt a szív dolgozott, ez a szeretet stílusa. Ha szeretet az 
életünk atmoszrérája, önmegtagadásainkkal, áldozatainkkal 
nem várunk nagy alkalrnakra, válogatás nélkül adunk, b 
minden tettünkön magától ömlik el az ajándékos szeretet. 
A minden tettében odaadott élet a maga egyszerű és követ
kezetes kitartásával, hangtalan tűrésével, helyesen adagolt 
energiájával szintén annak a legnagyobb szeretetnek gyü
mölcse, mely •életét adja barátaiérb. A fold egyformán a 
tengeré, akár sustorgó Jávaként ömhk beléje, akár lassan 
gördülő homokszemenkint hordja el a lassú rolyó. A felelmes 
hőstett diadalmas adása, vagy az ismeretlenség árnyékában 
lepergő élet homokórája egyformán a szívet méd, a szív 
pedig az embernek mértéke. 

Az isteni Me&!váltó Szívére mutat, mintha mondani 
akarná : Kétségeskedésbe estetek, mert nem a helyes lelki 
magatartásban léptelek a hitnek titokzatos témáihoz. A tisz
tán tudományos módszerek keretei túlságosan szűkek, a hit 
fönséges világa nem fér el ott. A természetfölölti világnak 
mások a mértékei. A tudomány tapogató szervei az anyag 
szokásairól vannak mintázva, hogyan érezhetnék meg a ter
mészetfölötti életet? Itt nem antennák kellenek, hanem át
szellemillés, inspiráció. A hit a szívnek tudománya, a hit 
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módszere az intuició, s az intuició kapuja az összeolvadás, 
a szeretet. 

A kereszténységnek a szivre kell utalnia. Rá kell nyitnia 
Jézus szívének széretetére, mely személyenkint, egyenkint 
mindenikünké úgy, mintha ki-ki egymaga volna a világon. 
Több az ő Isten-szívének rám eső szeretete, mint minden, 
egészében nekem adott emberszív. Egyetlenegy pillantást 
vessünk Krisztus szeretetére, s már átöleltük az egész hit
világot, az erkölcsi rend, az erkölcsi ideálok világát. Abban 
a tudatban, hogy Krisztus minden hatalmasságok ura, ben
nünket megváltói Szivének egész bensőségével szeret, meg
találjuk az imádás, a szeretet igazi vonatkozásait Isten töké
letességéhez, mindenhatóságához, szentségéhez. Ez a tudat 
a lelket új életre ébreszti, a hitnek új műveire buzditja. 

A legfölségesebbnek trónusát körülvevő ünnepies hall
gatás mélyén a végtelenség fogalmán elmélkedő emberi szel
lem elkomorul. Ránk súlyosodik, elnyom az Úr mindenható
ságának gondolata, hiszen egy lefutó villámlás-szalag már 
borzalommal tud eltölteni. A szeretet azonban a léleknek 
éltető eleme. A végtelen szeretet nem mint valami idegen jő 
felénk, hanem otthon érezzük benne magunkat. Lelkünk 
örömével sohasem mélyedünk bele eléggé, szomjúságunk 
vele soha be nem telik. Minél több szeretetben van részünk, 
annál boldogabb a szivünk, de annál szomjasabb a vágyunk. 
Az Üdvözítő Szent Margittal együtt minl~:et is hív : «Nézd 
ezt a Szivet, mely úgy szerette az embereket& . . . Igen, néz
zünk fel reá, értsük meg őt. Jó itt gyökeret vernünk, jó itt 
minél mélyebbre ásódnunk. Jó itt megtanulnunk, hogy ahova 
e Szívnek vére cseppent, az a mi talajunk, ahová a dobogása 
hallszik, az a mi levegő~k. Jó nekünk lesni e Szív sóhajtását, 
elérteni suttogását, lelkünkbe, mint háladatos virágba, bele
növeszteni sugarait. Ez a Szív majd eldobogja nékünk az 
evangéliumot, ez a Szív majd mennyei mezőkké tárja az irolt 
szavakat, ez a Szfv majd homlokunkra égeti Krisztus nevét. 
Ú, majd elmondatja velünk a Miatyánkot úgy, mintha most 
tanulnók az igés Isten-ajakról a napsütötte domboldalon ; 
majd megint elvisz hódolni az éjtszakai puszták magányos
ságába, hol forró küldetését éli, és Atyjába fogódzik a föl
dönjáró Istenfiú ; majd lelkünkbe énekeli ((QZ út, az igazsflg, 
az éleb eleven szavát és az <télő kenyéo félelmetes szent 
igéretét. Majd meghordoz a Betlehem barlangjában és Názá
ret gyalupadjainál, a Táboron és a Golgotán úgy, hogy végig
remegjük a valóság közvetlen közelségéből ezt a hatalmában 
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megsemmisftő, szépségében minket újrateremtő életet. Hinni 
fogunk és Izraellel <<énekelni • . . mint ifjúsága napjaiban, 
Egyiptomból lett feljövetének napjaiham (Oz. 2, 15). Ki
bontakozik, tavaszi pompába öltözik a lelkünk, megizmo
sodik a személyiségünk, kitisztul az öntudatunk, egyenesek, 
harmonikusak lesznek a szándékaink. Az Isten-sziv szem
lélése a szereletet földünkké és légkörünkké teszi ; belőle 

növünk, beléje növünk. Benne sarjad a hitünk, benne fogan 
a reményünk belőle épülnek áldozataink. O, mondjuk min
dennap gyermekszívvel : Uram, hiszek, mert szeretek ; remé
lek, mert szeretek ; áldozatot hozok, mert szeretek Téged, 
téged szeretlek, Uram, ki a miénk lettél, téged szeretlek, ki 
a véreden megvettél, téged, aki úgy szerettél, hogy szépséges 
ifjú emberségedet halálra adtad a lelkemért l 

Az egrszerliség Iskolája. 

4. Nemes egyszerűség Jézus Szivének stílusa. A Meg
váltó mindenkinek világosan, mindenkinek hozzáférhetően 

mutatja belső világát. Átlátszó tisztaság, abszolut világos
ság az igazságnak jellemző vonásai, s a tökéletességnek, a 
bevégzett lelki szépségnek elsősorban egyszerűség a sajátja. 
Ezzel szemben könnyű megfigyelni a lelkileg készületlenek 
ziláltságát. Minél tökéletlenebb, annál szövevényesebb az 
akarat ; mert még nem követi az erénynek egyszerű nagy 
vonalát. Belső világunk eleinte hasonlit az összevissza fonó
dott gondolatok és érzések kuszált gombolyagához. Köny
nyebb Idcsomózni cérnafonatokat, melyekkel néhány vidám 
kis macska játszadozott, mint eligazodni eszmélésünk út
vesztőiben. A bonyodalmat magunk teremtjük. Önmagában 
minden élet, a lélek is, egyszerü, és csak a szétszedés bonc
kése, tépelődéseink, ~Jyéniségünknek százfelé húzó igényei, 
filozofáló szkepszisünk teremti bele a komplikációt. Nem 
értjük önmagunkat, mert okoskodunk és egyre vitatkozunk 
magunkkal, !1. helyett, hogy szent egyszerűségben átenged
nők magunKat Isten akaratának, rnelyben önmagunkat fel
adva önmagunkra, legjobb énünkre találunk. 

A kegyelmi élet iskolája a lelket az egyszerűség nagy 
rnűvészetében neveli. «Add nekem fiam a szívedeb, ez a 
mollója minden «lelki szegénység•>-nek, a «boldogságok•> 
elsejének, minden földi és mennyei boldogság alapföltételé
nek. Úgy ken élnün)<, hogy a tapasztalás, a személyes meg
gondolások, minden emberlélekkel való érintkezésünk, min
den adásunk és megajándékoztatásunk a lélek teljes átenge-

·?rohéazk., : Elmélktdések. II. 1,7 
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désének útján vigyen előre bennünket. Minél előbbre jut, 
minél jobban kibontakozik, annál egyszerűbb, tisztább, át· 
látszöbb a lélek. Mert Isten örömmel járja be a neki teljesen 
átengedett lelkeket, léptei ösvényeket hagynak ott ; tekin· 
tete világossá, egyszerűvé tesz mindent, eloszlatja a tépelő
dések ködeit, kibontja az emberi szempontok zavaros bozót· 
jait. Igy a lélek Isten akaratával egyre jobban összeillesz
kedik, a kegyelem követelményeihez egyre jobban idomul. 
Földi tekintetektől szabadul, környezetén mindjobban felül
emelkedik, megtagadja kedvteléseit vagy kedvetlenségeit, 
mihelyt a kötelesség és az erény kivánja. A súlypont e belső 
fejlődésben nem arra irányul, hogy teljesen kiemelkedjünk 
az emberi kötelékek közül és eltépjünk magunk körül min
den személyes vonatkozást, hanem arra, hogy mindezl ön
magunkkal együtt készségesen rendeljük alá lsten szolgá
latának, és Isten akaratát életünk végleges iránytújének 
tekintsük. Az ennek következtében életünkben fellepő egy· 
szerűsítés abban jut majd kifejezésre, hogy minden körűl

mények között, egyéni akaratunk kielégülésétől függetlenül, 
egészen spontán módon a jót választjuk Gyakorlalilag ez 
annyi, mint minden körülmények között hűségesen azt tenni, 
anút tőlünk ész, hit és kegyelem követel. l\tinden helyzethen 
felismerhetjük Isten akaratát. Kövessük, mint világító fák
lyát. Ez Krisztus lelkületének nagy és mégis oly egyszerű 
vonása, melynek bennünket is át kell halnia. 

Hasonlatosságot használva mondhatjuk, hogy az egy
szerűség bizonyos értelemben a lélek egyensúlyának. a lelki 
súlypontok mindenkori korrekt elhelyezésének érzéke. Min
den földinek van súlypontja, és csak akkor van egyensuly
Lan, ha ez a súlypont centrális helyzetbe kerül. Csak az a 
müvész teremt élethű alakokat, aki rágondol, hogy a nyu
galom vagy a mozgás ábrázolásában a súlypont &. maga 
helyére kerüljön. A léleknek ilyen műtárggyá kell valnia, 
és itt az lesz a mester, aki minden élethelyzetben megtalálja 
lelke usúlypontjáb és egyensúlyát. Itt az a mester, aki lété
nek minden pillanatában Isten akaratát követi. Krisztust 
ebben az értelemben az egyensúly legfinomabb érzékével 
megáldott léleknek kell gondolnunk, ki a <•pondus atterni
lalisl», az örök értékek hatalmas súlyát, leghelyesebben 
erezte és minden körűlmények közt számon tartotta. S az 
emberek körében azokat kell lelkileg nagyobbaknak nevez
nünk, akik a lét problémáinak és feladatainak kezelésében 
ezen örök súlyok nyomását érzik és érvényesítik. Minő ellen· 
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tét az ilyen fönségesen kialakított egyének s azon jellemek 
között, akik ide-oda ugrálva majd a jóhoz, majd a rosszhoz 
hajlanak, és lelki egyensúlyukból minden semmiség kibil
lenti őket l Nem jutunk végig az életen belső rázkódtatások 
nélkül, - Jézus isteni Szíve sem volt kivétel, - de törhe
tetlenül arra kell dolgoznunk, hogy fájdalomban, küzdelem
ben, szenvedésben Krisztus példája szerint találjuk meg 
utunkat és álljuk meg helyünket. 

Az ilyen lelkületnek átlátszó egyszerűsége tiszta, mély 
hegyi folyóhoz hasonlít, melynek fenekére látunk. Bármilyen 
nagy víztömegek feküsznek is egymáson a mélységek felett, 
tovamozgásuk szüntelen. Az Isten-szerető lélek egyszerűsége 
is telve van élő tetterővel ; passzív aluszékonyságból és gon
dolattalanságból nincs benne semmi sem. Az egyedül Istenre 
és a jóra irányított lelkület minden igazi életet felölel, a lét
nek minden fontos és értékes elemét magábazárja. A kül
világot a maga helyére, az életfolyam partjára teszi. És 
mint parti tájak a tovasiető víznek tükrében, úgy verődik 
vissza a külvilág az ilyen tiszta élet átlátszó elemében. A kép 
tükröződik ugyan, de nem állítja meg, siető előretörésében 

nem tartja vissza a folyót. Az ilyen egészen belső tevékeny
ségétől áthatott léleknek kristályos mélyén van otthon Jézus 
Szíve; az a Szív, melyben az ethikai motívumok minden 
helyzetben elevenen váltódtak ki, mely szüntelenül a jót 
látta és valósította még akkor is, mikor könyörgött, hogy 
<<múljék el a pohár)), Ilyen eleven tudattal kell minden jót 
végbevinnünk és minden jónak örvendeznünk. Szívbeli örö
möt kell benne éreznünk, mint a rét virágaiban, a táj szép
ségeiben, a hanyatló napnak bíboros sugaraiban. Az erköl
csileg jó cselekedetek szívünknek értéket és szépséget köl
csönöznek, melyen örvendeznünk kell. Ebben az örömben 
megnemesül az öntudat, növekedik a lélek finomsága és jóra 
való hajlandósága. Helytelen tanítás az, hogy lelki haladá
sunkat szerénységből nem szabad észrevennünk. Szabad és 
kell tökéletesedésünket éreznünk, szabad és kell minden 
előre tett lépésnek, minden tisztulásnak, öntudat-növeke
désnek, motívumrendezésnek örülnünk. Háladatos szívvel 
kell haladásunkban gyönyörködnünk ; Isten adja, örömünkre 
szánja, biztató arcától ne födjük el tekintetünket. Bízni 
kell és félni egyszerre, örvendezni és aggódni egyszerre, úgy 
hálálkodni, mintha semmit sem tettünk volna, úgy akarni, 
mintha senki sem segítene. 

Aid lelkének nem tud örülni, az hálátlanságot követ el 
17• 
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az Alkotóval szemben. Aki bünösségén úgy bánkódik, hogy 
lelke elborul, hogy zavaros érzések felhőzik látóhatárát, ho,:.(y 
kúszált, önkínzó, tépelődő vádaskodásba merül önmaga ellen, 
az sajátkezűleg állítja meg lelke lendítőkerekét, az ernyőt 
tart a kegyelem sugarai elé. Lehet a bűnt mélyen és egy
szerűen bánni és mellette szent örömben mondani hálát a 
tisztulásért. Lehet át meg átérezni gyarlóságunkat, képtelen
ségünket, a kegyelemtől való alázatos függésünket, és mel
lette bízva, mosolygó arccal, ünnepi tekintettel menni előre. 
Lehet a multban egyre távolodó bűnt szent fájdalommal 
újra meg újra bánni, a bűnben elveszett kegyelmi időket 
lehet siratni, miattuk szenvedni, elfecsérlésükért irgalmat 
esdeni és mellette az újjászületésben énekes szívvel örven
dezni. Ezek nagy és egyszerű érzések ; ezekből egyenes, követ
kezetes élet lesz ; ezekben el van vetve a tisztaság magva. 
Igy szeplőtlen, nyilt tekintettel, alázatos örömben, bátor 
alázatban, hálaénekes szívvel fogunk haladni a krisztusi egy
szerűség diadalmas útján. 

•Azért jöttem, hog)' tüzet boz:i:ok a vUágra.• 

5. Jézus belső világának rugójára utal, isteni Szívéről 
levonja a leplet és szól : uNézd ezt a Szívet, mely úgy szerette 
az embereket •.. », mely a szeretet és áldozat küldetésével 
jött a világra. Jézus Szíve égett a szeretet tüzétől s üdvös
ségünkért egészen áldozatul adta magát. Azonban nemcsak 
maga akart égni, lángba akarta borítani a világot, hogy a 
világ szeresse Istent, az Urat. kinek mindent köszön, hog-y 
mi emberek egymást ne csupán szóval, hanem mindenekelőtt 
tettel szeressük. Jézus akarta, hogy a szeretet által az ember
lélekben szebb, jobb világ származzék ; ez volt az ő izzó, 
szenvedélyes kívánsága. Saját evangéliumi szavaibői t,•d
juk : uAzérl jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást 
akarok, mint hogy égjen ... ll Ez a tűz Szívének szeretete, 
melynek izzása elegendő, hogy lángbaboritsa 'lZ egész vilá· 
got. Akárcsak azt mondotta volna : «Kívánom, hogy a világ 
égjen és meg ne merevedjen önszeretetben, keménysegben, 
f?ldiességben . . ó mennyire kívánom, hogy égjen lu Az 
Urnak e vágya oly sok szavából kicsendül, beleseJtjük éjtsza
kai imáiba, meghalljuk panas?.aiban, lelki szükölködésében 
és gyötrelmeiben, a Getszemani bokrai között. 

Jéz~s- isteni Szíve mélyén kavarogtak ~ lángok, melyek
kel a VJ!agot gyujtani akarta. kitörtek onnan és küzdeni 
mentek a bűnös földön heverő súlyos árnyékokkaL Ez a küz-
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delern adja kezünkbe az Olajfák hegyén átélt kínos éjtszaka 
kulcsát, magyarázza, miért hullott Urunk arcáról a veriték 
vérző cseppekben a földre, megérteti velünk a keserG. gyöt
relmet, mely az Urat a világ vétkeinek, hálátlanságának 
láttára eltöltötte, mikor szentséges emberlelkét a halálféle
lem borzongása járta át. 

,Jézus szívének érzelmeit húségesen festik nekünk hozzá 
közelálló, vagy vele különösen kongeniális szentek lelkei. 
Szent Gertrudnál olvassuk: «Láttam Jézus szívét mint 
sugárzó napob - és később elbeszéli : ((Arra kért az Úr, 
hogy ajándékozzam néki a szívemet. És én könyörögtem, 
hogy vegye el. Kivette, az övébe tette, és láttam, hogy mint 
valami port, a lángok elöntötték és egészen fölemésztették. 
Aztán újra elővette a szívemet, mely most lobogó lánghoz 
hasonlitott és visszaadta nekem. Mig testembe mélyesztette, 
igy szólt hozzám : Nézd szerelmesem, ez legyen az én szere
tetem záloga: E szeretetnek parányi szikráját tettem a szi
vedbe, hogy emésszen életed utolsó pillanatáig,,. Ez az el
beszélés mély bepillantást ad nekünk Jézus lelkületébe, a 
szeretetnek és áldozatnak szenvedélyes vágyába, mellyel 
telve van Jézusnak isteni Szíve. 

Jézus Szívében a Szentlélek tüze égett, az Isten-szeretet, 
a buzgalom hatalmas érzéseinek tüze. Azért jelent meg Jézus 
mint Megváltó a názáreti zsinagógában az Irásnak követ
kező szavaival : «Az Úr lelke énrajtam ; azért kent föl 
engem és elküldött engem örömhírt vinni a szegényeknek és 
meggyógyítani a töredelmes szívűeket, szabadulást hirdetni 
a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadon bocsátani a sa
nyargatottakat, hirdetni az Úr kedves esztendejét és a fizetés 
napját» (Luk. 4, 18, 19). Mindezt vágyódott tenni az Úr, és 
fölösen volt rá ereje. Szíve tudta, hogy k.üldetése minden 
szenvedöhöz és minden elesetthez szól és hogy bőségesen tud 
nekik segíteni. úgy jött, ((mint akinek hatalma van)) és bele
kiáltott az elbágyadt, lélekszegény világba: Nézd, nincs 
véred, nincs szíved, nincs életed, hozok neked. Nincs igaz 
lelkületed, nincs benned érzés, szellem és lélek . . . Nem 
tudod, hogyan kell bánnod fájdalmaiddal, tompa, rideg és 
szivtelen vagy ... De nézd, itt az én Szfvem l Es e Szivben 
érzék, értés mindarra, ami kell neked. Ez a Sziv új lelket 
teremt beléd, tüzet hord szivedbe, hogy az Úr szellemére 
fogékonnyá legyen, s hogy benne a jámborság és áhítat tüze 
lakozzék. Megoldja némaságát, megtanitja szeretni, imádkozni, 
áldozatot hozni. Emberszívek, adjátok nekem magatokat ...• 
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Uram, hiszek Szívednek, hiszem küldetésedet. Tudom, 
hogy mester vagy és minden szívet magadhoz vonzasz. 
Hiszek a szeretetednek, és tudom, azért izzó a Szíved, hogy 
a világot lángra gyujtsa. Hiszem Uram, igen, a kezemmel 
fogom, hogy a világnak kell a te Szíved. Uram, én is egy kis 
darab ilyen világ vagyok, melyct még nem egészen fogott 
meg a láng, melyben a tüzet még sok füst borítja. Uram, 
kérlek, gyujts meg engem, hadd fogjon tüzet Szíveden a szí
vem, hadd égjen és világítson a lelkem. Ez legyen életem
nek erős, áhítatos célja és imáimban mindennapos könyör
gésem. 

A rohidenség érzelmelvei és az lstenség 
gyönyörűségével. 

G. Aki úgy szeret, mint Jézus, az viszonzást vár, viszon
zást akar. Igen, a Megváltót viszont kell szeretnünk. Lel
künknek ez oly világos, oly szükségszerű, oly kötelességszerű. 
Szent Gertrud, a nagy középkori misztikus lélek, megtanít 
rá, mit jelent e kötelesség. Ez a csodálatos, tűzből szőtt 

emberszív, napról-napra ((minden teremtmények szereteté
vel s az Istenség kimondhatatlan gyönyörűségével»* vitte 
forró vonzalmát a Megváltó elé. 

Vele akarunk menni, s öt követve a világegyetemet át
reszkettető minden érzelmek tüzével s az Istent betöltő bol
dogító gyönyörűséggel akarjuk Jézust átölelni. A teremtés
ből kell ezeket az érzelmeket kiolvasnunk, mert bele vannak 
szőve. Mennyi szeretet ömlik d a tavaszon, mikor a tél merev
sége lazul, ébrednek a természet titokzatos erői s mindenütt 
új élet fakad l Mikor a aombok bársonyos szépségbe öltöz
nek s az ifjú gyepek, az erdő májusi zöldje mint fejedelmi 
palást borul a hegyek vállaira. Vagy mikor az Úr a földeken 
esőt hullatva, áldva jár. Mikor csiráztatja a vetést, ezt az 
évente visszatérő csodálatos kenyérmegújulást. Mennyi sze· 
retetről beszél az este, az alkonyi harmat, melyben éjtszaka 
fürdik a rét és az erdő. És az újranylló reggel, a fák és bokrok 
csillámló harmata, az ezernyi finom pókhálószőttes, mely 
ezüstözve veri széjjel a napsugarat. És a hanyailó fénykorong 
a csendes órán, mikor hatalmas színkamrájából az ég alján 
hosszú sávokban kirakja a nap a bíboros, violás, tüzes, ara 
nyos fátyolszöveteket s a hullámzó színtengeren a felh& 
párkányok mögé hanyatlik a nappalnak forró ábtá~ata.. 

Mennyi törtetés a füvek, a vetések növésében, a riigyek 

* Ex affectu totlus universitatis et cum delectamento divinhat~s. 
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duzzadásában. Micsoda félelmetes erővel húzza fel a nap a 
bokros súrűből az erdőnek törzsökös óriásait, hogy kinője
nek onnan és beleágazzanak az égnek kék teljességébe. Mennyi 
mozgás a szelek és viharok, a fellegek és esők járásában, e 
zivatarszárnyakon nyílsebesen utazó vitorlások vonulásá
ban, a villámok vonaglásában, az ég méltóságos morajában, 
a záporok susogásában, a kavargó hópelyhek karácsonyi 
táncában. 

Mennyi lendület a futó patakokban, az Alpok zuhatagai
ban, a Niagara siketítő búgásában, félelmetes vízomladékai
ban, a Nilus árjának szélesritmusú lüktetésében. Mennyi a 
tengerek örök nyughatatlanságában, viharverte vízcsúcsai
ban, dübörgő mélységeiben J Es a földnek, a csillagoknak 
szédítő forgolódásában, egymás köré hajított végnélküli 
kavargásában a mindenség határtalan párkányáig ... 

Hogy vonul a madársereg földeken, tengereken át fel
tarthatatlanul, a vágy hajszolja öket messze, messze. Hogy 
lüktet az élet az elevenek sejtjeiben, a szivek millióiban. 
Mennyi megindulás, mennyi félelmetes szenvedély a világ
történelem eseményforgatagában, a népek élet- és szellem
áramlásaiban, a háború szörnyű indulataiban. És az érzések, 
szent szenvedélyek minő túláradása a boldogok csarnoká
ban, az egek magasságában, hol «a folyó rohama fölvidítja 
az Isten városáb (Zs. 45, 5). A teremtésnek mindezt a len
dülését, reszketését magunkba kell ölelnünk, magunkba kell 
szívnunk, magunkba olvasztanunk, megélnünk, és szerete
tünket, imádásunkat «ex affecfu universitatis», a világegyetem 
minden teremtményének érzelmeivel, vinni az Úr felé. Az 
ég és föld minden szépsége, nagysága, fölséges formai 
tökéletessége örömet, csodálatot, dicsérő éneket váltson ki 
lelkünkből. 

A világegyetem minden érzelmének Isten felé zengő 

akkordja legszebben, legteljesebben, legbensőségesebben hang
zott fel Jézus szívének magasztaló himnusában. Ez a csodá
latos emberlélek szüntelenül hallotta Istent. A tenger zúgása, 
a puszta csendje, a mezók liliomának salamoni köntöse, az 
égi madarak szárnyarebbenése mind Atyját emlegette. Érezte 
az örök Sz<-retetet, ezt az égből szüntelenül idenéző tekintetct, 
melybe éjtszakai imáiban helemélyedt. Ez a minden tengt>rek
nél túláradöbb Szív értette magába ölelni a mindenség resz
ketését a mustármag induló növésétől a terebélyes fáig, a 
vetést ölelő földszemeknek hallgató munkájától a csillagok 
Isten-köszöntő daláig. Itt orgonázott a rnélyhangú dicséret, 
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énekeJt a tisztacsengésű gyermekima. O, a pusztai éjtszakák 
s a hegyi tündöklés~k ily szimfóniáját még nem hallotta a 
föld. Az első, a teljes <~ex alfectu universitatis• imádság, az 
első, nagy .i.ntegrális odaadottság, mely kevesli önmagát 
mindaddig, míg be nem ölelte és szent önfeledkezésben a 
Végtelennek lábaihoz nem gördítette a szeretetével áttüzesí
tett mindent ... Kövessük, kísérjük, táruljon a szivünk és 
karunk, égjen a szomjúságunk, gyötörjön a tehetetlenségünk, 
és öntsön el bennünk a szeretetnek gyümölcsöző túláradása 
mindent, hordja be Teremtő aranyfövényével kérgesre 
száradt földünk repedéseit. és nőjünk a Végtelen felé kenyér
termő munkás kalászban, énekes szent virágzásban. Ott áll, 
ott él, ott imádkozik a mi életmintánk a krisztusi Szív, nem 
kép, nem emléklap, hanem valóságos, vérrel lüktető, eleven 
szív, hívjuk és közelít, öleljük és a miénk, merüljünk bele és 
eltűntet bennünket önmagában, szerctetének mondhatatlan 
mindenség-himnusában. 

<1Cum delectamento divinitatis. ..• az Istenség gyönyörtl
ségéveL Ez a mindenség-kórus hullámzásában nem áll meg 
az Istenig, Isten mélyéig, lsten mélységes gyönyörűségéig. 
Isten örül, fönséges, megfoghatatlan örömmel örül műveinek 
és önmagának, saját titokzatos lényének, és szépségével el
telten léte a mindent átjáró szenvedélyes örvendezésnek szün
telen himnusa. A boldogságok ez újjongó, fénylő áramának, 
méltóságos, komoly öntudatának naptüzelte orma az az 
öröm, mellyel Isten legtökéletesebb művében, Jézus Szívében 
pihen. Ez az öröm elömlik az egész te'l'emtésen, ez az öröm 
a mindenségre árad, s a Szentlélek beleénekli az emberszívbe : 
•Tiéd Uram a fölség, a. hatalom, a dicsőség és a győzedelem, 
dicséret neked, mert minden, ami égben és földön van, a tiéd. 
Tiéd Uram az ország és minden fejedelme. Tiéd a gazdagság, 
tiéd a dicsöség, te mindeneken uralkodol ; kezedben az erő 
és hatalom, kezedben a nagyság birodalma• (Kron. 26, ll, 12), 
Ez az öröm legyen lelkünk levegője, tágítsuk ki emberszívün
ket e végtelen lehelletek befogadására. Sóhajtsuk magunkba 
lsten örömét, énekeljük vele a boldogság dalát, a mindcn
hatóság győzedelmes, titkos gyönyörűségét: ~mely nagy, 
Uram, a te édességed sokasága~ (Zs. 30, 20) -és epedjünk 
az lsten önmagával való mélységes harmóniájának titokzatos 
boldogsága felé, <1hogy lássam az úr gyönyörűségéb (Zs. 
2G, 4). Meg kell sejtenünk a zsoltárossal az Úrnak csodálatos 
isteni örömét, meg kell éreznünk, hogy (!ezért újjong az ég, s 
ezért van telftve a föld gyönyörűséggel. Ezért lép ki partjaira 
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a tenger, <1ezért örvend a mező és az erdőnek minden fája•>, 
mikor az úr arcának fényességét tükrözi a komoly bükkök, a 
fehérkarú nyfrfák és az izmos tölgyek ölelkező erejében. 

Igy imádjuk, így keressük, így énekeljük az Urat. Talál
junk rá az ő Istenségének gyönyörével. A természet csodái
ban, a lélek mélységeiben, a gyermekek szemében, a lelki
ismeret sugárzó tisztaságában árad, hullámzik Isten öröme. 
Ismerjük fel, fogjuk egybe, szőjük be imádásunkba, öntsük 
szeretetté, és szívünk amforájában vigyük az isteni Mester 
lábaihoz. Kérezkedjünk a Szívéig, az Istenség örömének tüzes 
forrásáig, és imádjuk a mindenek Teremtőjét ebből a minden 
szentségek gyönyörétól reszkető szívből. Az ilyen szeretet
aktusokban az Istenség titkos mélységeiből buzog az élet, 
benne örvendezik, mert művére ismer, az Isten. Kedve telik 
benne, mert e szeretet-aktusokon át a lélek Jézusnak eleven 
izületévé válik, mert ebben az örömben szomjas venyige 
módjára issza és bírja sarjadásra a szentséges Tőke tiszta 
nedveit. Kedve telik az úrnak az ilyen emberszívben, mcrt 
minden rezzenésén clömlik Krisztus lélek-színe, és mert min
den dallamából Krisztusnak fönséges organuma haJlszik. 
Kedve telik a Teremtőnek e lelkekben, mert helyettük Krisz
tus imádkozik, helyettük Krisztus áldoz, érdemel és szeret, 
mert odaadottságukért Istent kaptak cserébe, és ember
szívükért, mint Gertrud, Isten-szívet, - lángoló izomszálat 
Krisztus Szivéből, - mely emészti őket mindhalálig. Test
véreim, ez nincs messze, ez nem a szentek elérhetetlen piedesz
táljáról való, ez egészen közel van, közelebb, mint a levegőnk. 
Be kell lélekzeni, megnyílni rá, mint a lombok táguló pórusai 
tavaszon. Isten öröme bennünk van, ott keressük. Ha nem 
találjuk, menjünk beljebb önmagunkba. Ez a «beljebb~ 

merre van? A több szeretet felé. Munkánk, embereink, alan
tasaink, társaink, parancsolóink szeretete felé. A fáradalmak, 
a nélkülözések, a türelempróbák,aJájdalompoharak szeretete 
felé. Amen. 

Szlvek•n 6t lsten lelé. 
7. Isten mindenütt van, mindenütt jelenvaló, és mégsem 

találunk mindig egyenesen hozzá. Istenhez az út gyakran 
teremtményeken át vezet : emberszíveken át Isten Szívéhez. 
Aki a szíveket teremtette, úgy akarta, hogy az embere~· 

szíveikkel fonódjanak egymáshoz. Előbb-utóbb mindenikünk 
megtapasztalja, mennyire rá vagyunk utalva embertársaink 
szívére, és mennyire hivatva vagyunk arra, ho,zy másoknak 
szívbeli szolgálatokat tegyünk. Vannak lelkek, kiknek köze-
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Iében szeretetre, tisztaságra, bátorságra gyulladunk, minden 
erényre indíttatunk. Vezetők, akiknek önként adjuk, akikre 
önként bízzuk, magunkat. Szeretetük melegít és e:mel; szí
vünk megnyílik nekik, mint napnak a virág. Van abban a 
tényben valami csodálatos, hogy az ember nem marad magára, 
hogy szív szíven, lélek Jelken fejlődik, s az ember más, őt 
szerető emberek kezén és szívén fogódzva vezetődik Isteil felé. 

Ez a lélekközösség különösen krisztusi, különösen kaího
likus. Az ázsiai gondolat az egyedülvalóság himnusát énekeli. 
A tropikus erdők jámbor, magányos óriásának mintájára 
tanácsolja : «Vándorolj egyedül miként a rinocerosz*. A iö!
tétlen, a kimerevített egyedülvalóság jeget ver az emberlélekre. 
A lélek másik lelket akar. Az emberszív dobogása visszhangra 
vár. És Krisztus, a lélek ismeretlen mélyeinek egyetlen 
pszichológusa azt mondja : <<Ahol ketten vagy hánnan együtt 
vannak az én nevemben, én velük vagyok ... ~(Máté tR, 20). 
Gyónni küld, bűnvallomást kíván, másik emberlélekhez 
utasít, aki fejünkre tegye Isten megbocsátó kezét. Szent Pál
nak a megtérés félelmetes pillanatában nem azt mondja : 
«Vándorolj egyedül)), hanem elküldi Ananiáshoz : ~ott majd 
megmondják neked, mit kell tenned~>. Ezekben a szavakban 
és tettekben fönséges tervszerűség lüktet. Az emberi lélek 
mélyeire látó Istenfiúnak az a gondolata, hogy a Végtelen 
emberlelkeken át akar rajtunk dolgozni. Nem mondom meg 
neked, mit kell tenned, ~menj a városba, ott majd megmond
ják neked~. Eseményeken, életünk tényeiben, emberajkakról, 
a mi nyelvünkön akar beszélni hozzánk. A szív nyelvén. 
A minden lelkekkel közös szeretetnyelven. Megáldott, szent 
lélekfonatokat készít magának, egyiket sem világítva meg 
önmagának, mint ahogyan senki se látja meg saját arcát soha. 
Emberlelkeket választ akarata irányító tengelyéül, ember
szíveket használ tetteinek lépcsőjéül, mert tudja, hogy ember 
embert tud szeretni, ember embert tud követni, és vr1lami 
fölséges mennyei pedagógiával más emberlelkekben mutatja 
meg a mi útjainkat. 

Ennek a természetfölötti, isteni neveléstudománynak 
legsugárzóbb tette az inkarnáció. Az ember nem élhetett meg 
a testbe öltözött Isten nélkül. Kellett, hogy a Végtelennek 
emberarca, szerető tekintete, igés ajka legyen, és kellett, hegy 
a mennyei Szeretet emberszívben lüktessen végig egy földi 
életet. Ah, ez, ez mindennek a beteljesedése l Ez minden 
szomjazásunk kielégítése, ez a valóságos Isten-corpus, olyan, 
mint mi vagyunk, és sugárzó homloka, imádságos emberhangja 
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van, áldó keze és leboruló térde van, édesanyja szllttesében 
jár közöltünk, és szentséges lábának körvonalát útjaink 
porába nyomja. ~s szíve van, igazi véres emberszíve, hogy 
legyen nekünk egy biztos, ragyogó lsten-kapunk, ahonnan 
egy ölelésnyire sincs a Végtelen. Megtudjuk-e valaha, mi ez 
a Szív nekünk? «Hiszünk a szeretetben)) - mondja Szent 
János. Szeretném hozzáfűzni : <•Adósai vagyunk a szeretet
nek•. Mind adósai vagyunk a nagy, végtelen Szeretetnek, s 
amint ezt sorra megéljük forró emberszívekben, érezzük, hogy 
szelíden lejtő lépcsőkön járunk az Isten-szív sugárzó magas
latai felé. Igen, vannak édes, közelálló emberszívek, testvérek, 
szülő)(, hitveslársak, jóbarátok ; s mondhatjuk túláradó 
szeretettel : Szíved volt a csillagom, pusztában vezető angya
lom, a te fénylő tisztaságodnak meleg sugaraiban jobb lettem, 
utamra leltem, . • de az Isten-szív lelkemet áhítatos hall
gatásba :.-neríti, és bálám, örömöm, hódolatom szótlan imába 
öltözik. ~n fényességes napom l Én boldogságom, legmélyebb 
örömöm, irányító tündöklő sugárkévém, te aki fényseprőddel 
utamat belesodrod a világ zűrzavarába l ú szerető szíveknek 
bőséges kezű osztogatója, én lélekjáró Istenségem, aki minden 
szívemhez simuló szívvel önmagadra mutatsz, aki minden 
vágyamat szitó lélekközösségben a te szent tükörképedet 
mosolyogtatod felém l Minden szeretet egyfelé néz, mint 
ahogy minden iránytű egy hatalmas meridiánnak erőfolyamát 
szolgálja. Amely szív nem mutat Istenre, annak csak csúf
neve a szeretet, mert <•szeretet az Isten, és aki szeretetben 
marad, Istenben marad és az lsten őbenne~ (Ján. 4, 16). 

Az a szellemi égholtozat, melynek szelíd csillagai szeret
teírn szívei, ragyogó napja Jézusnak isteni Szíve, sziintelenül 
az eleven erkölcsi erőnek legtisztább, legnemesebb impulzu
sait kiildi felém. Erre az erőre sokszorosan rá vagyok utalva, 
nélküle nem élhetek. Lelkem járása el-ellassul, tévedten 
megáll, lendítés kell neki. Az emberszívben sok a <•holtpont», 
és sokszor hasztalan keresünk hatékony érzéseket, melyek 
túllendítenének rajtuk. Jellemünk gátlásai, merevségei, örö
költ gyengeségei lassltanak, megakasztanak, mint kerekeket 
a súrlódás vagy a beszáradt gépolaj. Tudjuk, hogy fölébük 
kell kerekednünk, de nem boldogulunk, hiányzik az erős 

lendület, mely diadalra vinne. Igazán «holt pontok)>, nincs 
bennük tetterő, nincs tevékenység, nincs élet. Ilyenek első
sorban a kedvetlenség, a passzivitás, a földiesen nehézkes 
érzék, lélektelen hangulat, melyben elveszetten élünk, nem 
mint öntudatosan tevékeny teremtő lények, hanem mint 
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renyhén, parttalanlll terpeszkedő, megrekedt vizek. Hiányzik 
az öröm, az életkedv, az életnek édes, fűszeres illata, az át
szellemülés nemes lendülete. Mi kell az embernek, mikor nem 
elég önmagának éS semmit sem tud adni önmagának? Mire 
van nagyobb szüksége, mint új erőforrásokra, intenzív élettel, 
tüzes, életfakasztó szívekkel való kapcsolatokra? Lelkek és 
szivek kellenek ilyenkor, hogy rajtuk felgyulladjunk, ll.tszel
lemültségüktől lángbaboruljunk. Egy forró, istenjárta ember
lélek érintése a lelkek nagy természettörvényeinek erejével 
irányítja be lelkünk kormányvasát ; egyszerre újak, erősei>, 
munkaképesek leszünk a mágneses illetéstől. Nem úgy, hogy 
a varázslat tüntén elaludtságunk visszatérne, hanem úgy, 
hogy új termő élettevékenységek indulna}(, ismeretlen erő
források nyilnak bennünk, mint Mózes vesszejére a sziklának 
rejtve várakozó vize. Az Hyen illetésnek nem tétlen emléke, 
hanem szüntelenül tevékeny munkája kisér, eljön velünk a 
napi tettek kúsza hálói közé, hordja velünk az életterhek 
súlyát, - a ~lekvés életét éli, mert éllS vizeket indított meg 
lelkünkben. 

Ezek a hatalmas, élettermő emberi érintések, erőskezű, 
melegszí.vü lélekvezetőknek titokzatosan gyümölcsöző tettei, 
mind az Isten-szívből élnek. Ezek a nagy lendületek megássák 
a lelket 8 szeretet forró ekevasával, s ennek a vasekének 
Krisztus a földmívese. Mindennél égetöbben kell nekünk ez 
a jézusi kapcsolat, ez az életközösség, igazi lelki synbiosis, 
melynek színes metaforáit játssza a földön viruló élet. Aki 
bennünkt>t ebben segít, az Krisztusból való, aki nekünk 
Krisztust adja, az krisztusi kéz, krisztusi ajak, krisztusi szerv, 
a Megváltót szeressük benne. 

Efetünknek, létünknek értelme, célja, csúcspontja Krisz
tus. Reszkessünk meg a neve hallatára, hulljon ki szemünkből 
a könny, ha szent szava megérint. Ez a bensőség minden 
emelkedő élet titka. Ha nincs meg, esdjük Ie szívünkbe. 
Tegyünk meg mindent, amit tehet az akarat. Igyekezzünk 
komolyan ráeszmélni Krisztus életére, lelkületére. Kezdjük 
el azonnal. Reggel mihelyt öntudatunk visszatér, már az 
ébredés féleszmélő homályában keressünk Krisztus felé. 
Jézussal való eleven kapcsolatunk tisztuló tudatában kezdjük 
a napot. A lélek zavart, pókhálós a reggel, tisztítsunk, tapo
gassunk, kapaszkodjunk. Eszmélésünk csikorgó kapuja. vilá
gosságunk első hasadása Krisztusra nyíljon, ne bocsássuk el 
a pihentség első fehér galambját másfelé. O milyen fontos a 
reggelt Milyen élettermő ez az első fogódzás l Mennyi lélek-
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nevelés kell ahhoz, hogy a téltudatos ébredő lélek ne téved
jen tehetetlen, szálkás, napi aprólékosságok közé. Nagy 
vonalat a nappal kis tettei fölé, rendezze őket a krisztusi 
szándék. Aztán c szívbeli motívummal igazi benső jóakarat
ban induljunk napi kötelességeink egyformasága elé. Tegyünk 
mindent szivvel, szeretettel, mosolygó arccal. Igy a lélek 
szeme nem arra fog irányulni, ami a napi munka materialitá
sát teszi, nem a szokott, a poros mindennapiságra, hanem 
arra, hogy azt miképen teljesítsük : mennyi szeretettel és 
lstennek tetsző szándékkal, milyen odaadott lelkülettel. 

Imánkat végezzük a lélek teljes tevékenységében. úgy 
fogjunk hozzá, mint legfontosabb dolgunkhoz, mint valami 
életbevágó cselekedethez. Ó, a mindennapiság ne engedje 
felednünk, hogy Istenhez közelítcni válságos szent pillanat, 
hogy Isten elé lépni örökön ismétlődő lelki csoda, hogy az 
imádság a természetfölöttiség partjaira visz, a Végtelen pár
kányain hajoltat ki bennünket. Ne legyenek imáink termé
szetes szavak. Isten irgalma beéri ezzel is, beéri néhány 
átfigyelt szóval is, de adjunk az imában figyelemnél többet, 
adjunk akaratot, lelket, életet. Minden ott vár az isteni Szív
ben, fogjuk át ezt a Szivet, szorítsuk magunkba, imádkozni 
fog bennünk. Ez az igazi «önmagunkban-térés, a Krisztusba
térés, mert úgy kell, hogy Krisztus legyen ez az önmagunk. 
Igy erőink összegyűlnek, belső életünk eleven forrása meg
indul. Megduzzadnak az élő vizek s a lélekben hatalmas érzé
seket váltanak ki. Ez Jézus isteni Szívének reggeli hangulata, 
harmatos frissesége, üde, tiszta, ((kipihenbl lelkülete. Lép
jünk hozzá, mint valami illatos, hajnali réthez, melyet kora 
reggel be kell járnunk. Mennyi rét, mely nem ruháink porát, 
hanem szomjazó lelkünket lepi be drága cseppjeivel. Itt 
jutunk annak tudatára, hogy Isten szelleme, az életszóró 
Lélek vesz körül és jár bennünk, hogy a Krisztus felé fordított 
elet nem fáradság, hanem szüntelen megajándékoztatás, 
elmulhatatlan, örök ifjúság. De akarni, törni, kapaszkodni, 
kúszni kell, adni -és százannyit kapunk, fáradni -és meg
cnyhülünk, igát ölteni - és szárnyaink nőnek. Nem, nem, 
ne engedjünk, a nehézkesség maradjon idegen nekünk. Gyer
mekmódra kitárt ujjakkal nyúljunk, ágaskodjunk szüntele
nül azokért a csalhatatlan eszközökért, melyek bennünket 
ilyen tevékeny lelkiség felé, ilyen rügyező belső élet felé segí
tenek. Apró emberi akarásokat állítsunk nagy törekvéseink 
szolgálatába, fogjuk hámba a mindennapot, a kis életet, a 
r.apnak észrevétlenül gördülő homokszemeit egységes, meg-
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szentelt szándékkal. Gyakoroljuk újra meg újra azt a belsö 
megifjodást, amit oly sok lélekismerettel tanácsol ez a kis 
német mondóka : 

Mach einen Sprung, 
Erinnerung, -
Zuriick zu jenen Tagen, 
Da du noch jung, 

Voll Kralt und Schwung, 
Um neu dein Gliick zu wagen, 
Gelingt der Sprung, 
So bist du jung. 

Az élet 6s szerelet dala. 

8. Nem elég, hogy vagyunk, élnünk is keii. Puszta léte 
van a holt kőnek is. Az ember rokonsága Istennel, hason
latossága Istenhez még a természetes vonatkozásokban sem 
szorítkozik a puszta létnek alsóbbrendű fokára. hanem a 
tudatos tettre való képességben áii. A tudatos tett szellemi 
lényünktől létünk egyszerű tudomásulvételénél többet köve
tel. Benne lelkiéletünk nem csupán álla:_1otszerűségekre irá
nyul, mint ezt az ázsiai szellem diktálja. Passzívnak lenni 
szellemi értelemben annyi, mint valójában nem élni. Élni itt 
valami gyökeresen mást jelent. Isten <<actus purus», a lényeges, 
szakadatlan tett. Ha a mi Urunk és Megvált'>nk ázl'iai szel
lemben szólana, így beszélne: <<Aki bennem ~isz, annak lelke 
tisztavízű cisztemához fog hasonlítani, melyben a mennybolt 
kékje és fellegei s a vizet merítö rabszolgák ~rcai tükröződ
nek». Jézus azonban nem így beszél. <<Aki bennem hisz, -
mondja, - abból élő vizek forrásai erednek.)) Élő vizeké, 
melyek a lélek mélyéből örökké újan csobognak elő, tehát 
nem álló vizeké és nem állott vizeké. Ebben az esetben a belső 
életet nem meríti ki a visszapillantás a multra, hanem egyre 
újonnan adódó, mindig jelenvaló gondolkozás, érzés, akarás 
hullámzik benne. Épen ez a szépsége és ereje. Ma kell hinni, 
ma remélni és szeretni, ha azt akarjuk, hogy miénk legyen az 
élet. Hit, remény, szeretet ne csupán mint állapot legyen a 
lélekben, ne is mint emlékezés tegnapi hitekre, tegnapi remé
nyekre. Nem, ma akarunk az Úrban örvendezni, őt szeretni, 
ma akarunk az élő vizek forrásából meríteni. Ma világítson 
Krisztus arca elénk, ma törjenek elő a vonzalom lángjai 
szívünkből, ma ver ez a szív, ma éljen, ma szeressen ... Ez 
tényleges, személyes, öntudatos élet, nem pedig lenyomata 
annak, ami tegnap volt és ma már nincsen. Ez eleven kap
csolat Istennel hitben és szeretetben szívünk minden dobba
násán át. Ezek az aktusok a lélek legigazibb és legértékesebb 
tevékenységei, ez a létünket emelő szellemi hullámverés. Ez 
az áradás vigyen engem, ebből a vízból iszom, ebből akarom 
édes, gyönyörűséges üdülésemet. 
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Mit tartanánk olyan emberekről, akik kiszáradt nyelv
vel, a szomjanhalás küszöbén, hűs forrás partjánál üldögél
nének, ott szomjúságról és vízről beszélgetnének, de nem inna 
senki sem. Testvéreim, ne kérdezzétek, hány ilyen eszelőst 

tudna felmutatni az élet. E szomorú alakokkal szemben csak 
azt akarom hangsúlyozni, hogy vannak a szellemi életnek 
funkciói, melyekből a lélek gyói{Yulása, jóléte, frissesége 
fakad. Ezek források, és nem arra"alók, hogy disszertáljunk 
róluk, hanem arra, hogy igyunk belőlük. Aki szomjas, annak 
viz kell, nem szól::·eszéd. Szellemi létünknek szépségre és erőre 
való törekvésében ne feledjük e forrásokat. Inni belőlük 

annyit tesz, mint az élő és belénk sugárzó isteni lélek funk
cióival eleven kapcsolatba lépni, ezzel a természetfölötti életet 
magunk számára valósággá tenni. Hitünk eleven érzésével 
beleolvadni annak valóságába, reményünk erős édes biztos
ságával merülni el annak igéreteibe, szeretetünk mindig 
aktív és aktuális tényeivel ötvöződni bele abba a folytonosan 
tevékeny odaadásba, mely lsten kiáradása a világra. Más 
szóval: öntudatosan kell élnünk, a hitnek, a szeretetnek 
tudatos aktusait kell végeznünk, tudatos viszonyban kell 
Istenhez lennünk, tudatosan és tevékenye n akart-odaadással 
kell benne megnyugodnunk. 

Ez a tudatosság fontos. Nem ragad el bennünket mindig 
felsőbb áramlatok ereje, nem hordoz mindig szárnyain a 
Lélek. Aki egészen erre hagyatkozik, elfelejti a tevékenységet 
és nem tud válaszolni a felsőbb indításokra akkor sem, mikor 
része van bennük. Elsatnyul, elsenyved, mint a nem dolgozó 
szervek; mert munka a fejlődés tengelye, és az akart, válasz
tott, elfogadott munka a lélek törzse. E passive váró lelkek
kel szemben volna a másik véglet, a tettbemerülés, a tettbe
fulladás lelkülele, a Márta-komponens szélsősége, mely céllá 
válnék, és nyomaszló, őrlő kényszerével elaltatná bennünk 
saját mivoltának Ludatosságát. Ilyen volna a magunknak, és 
nem Istennek végezett munka, melynek lélekírtó ereje a túl
terheltségben mindenkit megfenyeget és hajlandó kiformálni 
a gépembert a másik véglettel, az álmodozóval szemben. 
A kettő közölt van a tudatosan Istennek adott munka, a 
Lélek ajándékainak szüntelenül tevékeny tettekbe öntése, 
mellyel hitet, szeretetet valósággá kovácsolunk magunkban. 
Igen, járjon a pőröly és a kalapács, sürögjenek a kezek, és 
mellette ujjongva, válaszolva, építve énekeljen a lélek. Ez a 
dalos kézműves a földi lét ideálja, mélyen valóságos, boldo
gítón isteni életnek megszállottja, aki mert munkájával Isten-
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nek válaszol és szellemközösségbe fogódzik, jobb napszámos 
itt a földön is, mint az emberi tekintetek szolgája. Isten 
szemével ítéli magát. A vallási eletük miatt tehetetlenné, 
dologtalanná, szórakozottá váló emberek rossz úton járnak, 
mert a vallás lényege Isten-közösség, az Isten-közösség 
bővebb, teljesebb életnek forrása, az elet telitése pedig nem 
passzív merengésben, hanem az egész, a cselekvő embernek 
a lét minden kötelmeihez való pontos, egyensúlyos, nagy
szolgáltatású alkalmazásában áll. Az ilyen vallasi álmodozók 
nézzék meg magukat jól, mert hibáznak valahol, és nem élet
szentség az, mely kötelességmulasztásokból táplálja lendüle
teit, épúgy mint nem harmonikus és egyensúlyos lélek az, 
mely bennfeledkezik a malomkerékben, s nem tudja, hogy 
kezében az apró tettek lisztszemeinek az elet kenyerévé kell 
válniok. Ahhoz pedig a szeretetnek forró kemencéje kell. 
Tehát sem őrlő tettek, sem terméketlen álmok, hanem egy
szerű, izmos, mindig felfelé tartó öntudatos hálaadás Isten felé. 

Igy fejlesztünk teljes értékű emberi tetet és leszünk 
egész lényünkkel, minden képességünkkel Istennek becsüle
tére váló teremtményekké. Az értelmes emberi lény Istent 
legjobban a maga erős, harmonikus, kegyelemtől istenivé 
vált életével dicsőíti meg. "Beszélj, Mózes, -kiáltott Michel
angelo kőszobrára, - beszélj, mert tökéletesre vestelek h) 
Beszélj szfv, emeld fel hangodat, - szól a Végtelen az ember
hez, - beszélj, mert a legfönségesebb vonatkozásokba terem
tettelek. Beszélj, emberszív, beszéld a hitnek a bizalomnak, 
a szeretetnek nyelvét. Messze szálljon a hangod, ;>römtől 

reszkessen a dalod, és énekeld ao: életnek harmóniás hullám
zásait ll) Szent Gertrud Jézusnak isteni Szívét ü.rága nang
szernek, a legszentebb Háromság ezüstös hárfájának mondja, 
melynek húrjain szót a legfölségesebb Isten-dicséret. Milyen 
igaz l Jézus Szíve nem néma, Jézus Szíve zengő hárfa, és dala 
egyetlen. De vajjon nincsen minder! emberszívnek is dala? 
Pacsirtaszó és fülemülecsattogás h van, de isten egyetlen 
teremtményébe sem Lett annyi motívumot arra, hogy szeres
sen, újjongva örvendezzen, neki dicséretet zengjen, mint az 
ember szívébe. Ha az ember ez ajándékoknak tudatára jut, 
ha a világ-egészben megpillantja önmagát, felébrednek benne 
a szunnyadó dalok, ég és föld visszhangzik dicsérő énekétől, 
s élete maga is himnussá nemesül. Igen, akár a fülemülének 
bársonyhangja, akár a pacsirtának ezüstös újjongása, az 
emberszívnek is van a Teremtőt magasztalo éneke. Ez a 
gondolat boldogít, s a Jét a drága Isten-ajándékok állandó 
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örömére gyujt. És ha búnösöknek kell is vallanunk magunkat, 
ha vissza is éltünk Isten adományaival, akkor is szabad meg
bocsátó Urunknak himnusainkat énekelnünk. Dalt vár 
tőlünk akkor is, dalt, melybe tévedtségünk bánatos szere
tete és esedező fájdalma vegyül. Isten nem töri össze kezei
nek múvét. Mennyei hatalma belehajlítja a rossznak makacs 
töredezett vonalait a jónak harmónikus szépségébe. És a 
bí'ío szennyes iszapjából kiemeit lélek tüzesebben, odaadot
tabban énekel, mint elesése előtt. Nincs mélyebb szeretet
forrás, mint a bűnbocsánat alázatos, megtört szívű tudata. 
A lélek, mely átéli, hogy örök gyötrelmekben kellene égnie, 
mikor a megbocsátó Isten karjaiban pihen, meg tudja mérni 
az Úr szeretetét és megsemmisülten viszonozza azt. O a 
bűnbánat mély é!'- áhítatos dallamokat fon a dícséret föl
séges harmóniái közé, engesztelésre, áldozatra szomjas, 
f~rró melódiákat, melyek a szentség diadalát éneklik az 
Ur lábainál. A bűnt a megbocsátás isteni kegyelme erény 
forrásává teszi, Magdolnák, Pálok, Ágostonok születnek 
belőle, s az isteni irgalom győzedelmes hatalomként állítja 
a bűnt a szentség szolgálatába. Mert Isten abban leli dicső
ségét, hogy szívek, melyekben egykor a bűn metsző diszo
nánciái uralkodtak, most feléje fordulnak, most alázatosan 
térdelnek oltárainál, most áldozatosan várnak szentélyeinél 
és fönséges tiszta hangon énekelik az Úr dícséretét. 

J~zus szive legyélzl a ros~znl. 

9. l. A hit Istent minden dolgok eredetének és okának 
mondja. Isten teremtette a világot, ö gondolta el és hívta 
életre mindazt, ami van. E miatt a rossznak helyes beállítása 
a meglevő dolgok közé ősidőktől fogva probléma. A hit meg
tiltja, hogy e problémát a rossznak mint ősprincipiumnak 
elfogadásával tegyük el láb alól. Az értelem is tarthatatlan
nak látja ezt a megoldást. Viszont a világon ténylegesen 
fennáll a rossz, s az ember, ha nem is önként, mégis vagy 
ösztönösen vagy öntudatlanul beleütközik. Ha az ember 
homlokára töviskoszorút fon, szeméből könnyeket sajtol a 
gonoszság, feltolul ajkán a kérdés: Uram, te vagy az örökös 
a végnélküli jóság, a szeretet ; nézd e fájdalmat, e szen
vedést. Megengedheted? 

Az ilyen kérdéssel Jézushoz, a «fájdalmak emberéhez>> 
kell lépnünk, hozzá, aki legmélyebben megismerte a szen
vedést s aki a kereszten legyőzte a gonosz hatalmát. Az úr 
pedig szívére mutat és kijelenti, hogy a rossz csak addig lehet 

Prohészka : Elmélkedések. II. 18 
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kedvetlenségünkre, míg fel nem ismertük, hogyan multa felül 
azt győzedelmesen a jó : hogyan szorította a rosszat a világ
mindenségnek alárendelt tényezőjévé, melynek végeredmé
nyében a jót kell szolgálnia és az isteni szeretet és bölcseség 
terveinek megvalósításán kell dolgoznia. 

A rossz csak addig lehet kedvetlenségünkre, míg azt 
tévesen győző hatalomnak nézzük. Ha mint ilyet állítjuk 
szembe a végtelen jó Istennel, ez megzavar. Jézus Szív~ azon
ban megadja nekünk a legszemléletesebb tanítást arról, 
hogyan győzi Ie a jó a rosszat még ott is, ahol a rossz győzedel
meskedni látszik. Jézus szíve megtanit rá, hogy a fájdalmat, 
a szenvedést a szeretet szellemében fogadjuk, s a gonos7.ság
gal szereletet állítsunk szembe. Tanítja az Istenből élő és 
belőle erőt, örömöt merftő léleknek törhetetlenségét. Tanít 
kitartást és ellenállást a rossz környezetnek enerváló, rom
boló befolyásaival szemben. Tanít félretenni minden össze
tűzést, minden keserűséget, a panaszszót kimondatlanul 
hagyni, vigasztalást Istennél, a szenteknél, imában keresni. 

Hogyan tanítja? Nem beszéddel, hanem élettel. A beszéd, 
a szépen font okoskodás, a finom elemzés vagy szónoki len
dület ezzel a súlyos problémával szemben tehetetlenül áll. 
Jézus egyszer sem formulázta elvont szavakban, hogy a rossz 
a jónak szolgálatában áll. De életével leigázta a rosszat és 
befogta a jónak lélekszántó ekéjébe. Ez P győzelem életének 
csúcspontja, ez a leigázás a megváltás ténye. A letörni való 
gonoszságnak meg kellett a színtéren jelennie, ó ennek a 
ténynek fényes nappal. mindenek szeme előtt kellett végbe
mennie. Két aktusa volt : a Golgota és az Olajfák hegye. 
Amaz a Jegfeketébb emberi gonoszság felvonulása, emez a 
jónak napvilágos diadala. Két hegyorom kellett hozzá, 
elhullt, elporlott koponyák földje a gonosznak, napsugaras, 
illatos olajfalomb a boldogságos diadalnak. Itt olvashat, aki 
tényekben olvasni tud. A legnagyobb földi kín a meghalás, 
a legnagyobb ember-gondolta öröm a mennyország. Amaz 
a bűn, ez az életszentség műve. Itt valaki meghalt sohasem 
utánzott szörnyüséges módon, soha el nem ért lélekfönség
ben: megélte a bűnnek borzalmas átkát szentséges tiszta 
önmagán, hogy diadalmas istensége megmérje rajta hatalmát 
a mi földi látószögeink szerint. Aki tehát azt kérdezi tölem, 
honnan a világban a rossz, hogyan türi meg Isten a fájdalmat, 
hogyan fér össze az irgalmas szeretettel a szenvedés, annak 
azt ~on~om : tedd meg az utat a Golgotától az Olajfák 
hegyéig, eld meg az utat nyitott lélekkel, és a koponyák vér-
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illatos pora s az olajfák napsütötte leheUete majd válaszol 
neked. Majd beleénekelik a szívedbe a jó diadalát és a rossz
nak végleges szolgává-gyűrését a krisztusi Szívnek ebben az 
egyszavú történetében : ~Megváltottalak b 

Ez a szó a mi szivünk iskolája. Jézus Szíve szüntelenül 
ezt dobogja felénk. Ez az örömszó megtanit arra, mi legyen 
életünk törzsöke, talppontja, erőssége : Isten-szerető, áldo
zatkész, a jót mindenekfölött akaró szív, mely harcba áll 
a jóért, felveszi a küzdelmet érte minden gonosszal, és tud 
szenvedni, lemondani. Ha sokallaná a fájdalmát, felnéz a 
Golgotára, a szörnyűségek hegyére, ahol kimult az Isten és 
vérfagyasztó leckét adott nekünk abból, hogyan kell szen
vedni. Ha bizalma inogna, odaáll a mennybeszáUás szent fái 
alá, ahol Jézus megmutatta, a fájdalom hova vezet. Ezt a 
szivet elbocsáthatlanul kell lényünkbe szoritanunk. Az élet 
sok támadásnak tesz ki bennünket. A szenvedés gyötrő kény
szere egyensúlyában fenyegetheti meg a lelket. Vannak fáj
dalmak, melyek porba sujtanak, és kábult lényünk elveszíti 
a helyes irányok, a termékeny lelki kapcsolatok tudatát, szé
dülten próbálunk talpraállani és visszaesünk százszor is az 
első lépés előtt. Vannak fájdalmak, melyek mint a lélek 
földrengései, mindent leomlasztanak, amit építettünk ; el
veszünk bennük, mint az omladékok eltemetettjei, ha nincs 
kezünkben az isteni Szívtől átjárt akarat erős csákánya, mely 
minden romok alól napvilágra ás bennünket. Vannak belső, 
rejtett emésztődések, melyekben lelki súlyvontjaink, értékelé
seink eltolódnak, elveszítjük a természetfölötti gravitációk
nak Isten felé vonzó irányát, vagy legalább is ez az irány 
nem eléggé diadalmas bennünk ; idegen vonzások darabolják 
lelkünk egységét, ingadozó értékelések rázzák belső épüle
teinket. Ilyenkor megeshetik, hogy a lélekben második közép
pont alakul, mely a lelki életet alapjában összezavarja és föl
emészti. Bizonyos módon két centrum, két sziv van az ember
ben. Egyik, mely alkalomadtán hivő, Istenben bízó, és egy 
másik, mely a rosszon megbotránkozik, s engedi, hogy a szen
vedés jófonnán gyógyíthatlanul elkeserítse. Óvakodjunk az 
ilyen széteséstől. Imáink kiüresedésére, tetteink értélctelenedé
sére vezet, és paraziták módjára emészti lelkünk természet
fölötti életét kis földies szándékokkal, kesernyés elégedetlen
kedésekkel, világfájdalmas nembánomsággal, s a mennyorszá
got legjobb esetben földi érdE'keink lebonyolító intézetének 
nézzük, lehúzzuk magunkhoz, ahelyett, hogy mi emelkednénk 
odáig. Ez mindenesetre helytelen s teljesen egészségtelen 

18* 
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állapot. Ha beleestünk, ezt az ellentétet a szivből föltétlenül 
száműzni kell. Csak egy lelkületnek szabad bennünk ural
kodnia s ez az Isten-szerető szívé, mely szenvedés közben is 
tud szeretni, mely·tud szeretni ott is, ahol nem talál viszon
zást, és még akkor is tovább szeret, ha tövisekkel fonják 
körül és lándzsával döfik át. Szívnek kell bennünk uralkodnia, 
mely hisz a jó győzelmében, s a szeretet diadalmas hatalmá
ban s e hitet magatermelte szeretetéből erősíti. Isten iránti 
szeretetünk Isten-hitünknek gyakorlati tevékenysége s egy
szersmind próbaköve. Akkor bizonyítjuk, hogy Istenben 
hiszünk, ha mindvégig megőrizzük hozzá való hűségünket, 
ha szeretetünket nem hűti bajainkon való méltatlankodás, 
és ha a rosszat soha és sehol győzelmes hatalomnak el nem 
ismerjük. 

O Jézus legszentebb Szíve, a jóba vetett diadalmas hit
nek nagy mintaképe, te hitvallásodat szereteteddel mondtad 
el. Tanits engem hinni, hogy én is szeressek, bármennyi a 
rossz, bármennyi a szenvedés a földön. Taníts engem Isten
ben erősen bízni s benne a jónak végleges győzelmét várni 
még akkor is, ha időnkint a rosszat körülöttem vagy akár 
magamban is uralkodni látom t Ember vagyok, félni, elesni 
tudó ember, fogj meg engem a te lsten-karoddal. Tudok 
reszketni, sirni, elijedni, bocsáss be engem a te szívcdnek 
bízó szentélyébe. Te mindenek félelmes tudója és birtoklója, 
te szelíd és megadó tudtál lenni a szenvedésben, mert a jót 
szolgáltad vele, lélekmilliók emberfölötti szent javát, -
taníts meg engem úgy szenvedni, mint te mutattad. Taníts, 
hogy minden emberi káprázat ellenére, minden érthetetlen
ség eleven cáfolatául a te kezedből örömmel fogadjam az élet 
terheit, és szüntelenül érezzem, hogy a fájdalmak szeretö 
elfogadása az a szent varázslat, az a természetfölötti erő, 

melyben el van vetve a gonoszság diadalmas letiprása s az 
Isten megronthatatlan dicsőségének, szeretetének végleges, 
boldog győzedelme. 

II. Jézusnak isteni Szíve arra tanít, hogy Isten-hitünket 
a jó győzelmébe vetett hittel hozzuk kapcsolatba. Példája 
arra a meggyőződésre juttat bennünket, hogy szivünknek 
erő adatott a rossz legyűrésére, a jó győzelmének elősegítésére. 
Feladatul állítja elénk, hogy müveljük a jót, s befolyásunk 
egész tartományában üldözzük, nyomjuk el a rosszat. Ezt 
hivatásunknak kell tekintenünk. 

Minden emberi létben van elég szenvedés és nehézség. 
Az örömök sok keserűséggel keverednek. A munka, mely 
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mindig fáradsággal, megerőltetéssel, kimerüléssel jár, nem 
mindig sikeres. Az elemek feldúlják, amit az ember szorgalma 
teremtett, lehet rossz termése szorgos földmivesnek is. Ellen
séges emberek kárt okoznak, gyomot vetnek a lell{ckbe, vagy 
a nyilvánosság, a közvélemény folyton készenálló sz~na

villáira. A szentirás említi a lét fáradalmaitól körülvett em
ber kisértéseit. <<Láttam mindent, ami a nap alatt történik, 
és íme minden hiúság és a lélek gyötrelme•> (Ecel l, 14.). 
«Egy az ember és barmok vége, minden hiúság alá van vetve» 
(u. o. 3, 19.). Vagy ismét: ~Kedves a világosság és gyönyörű
séges a szemeknek látni a napot. De ha sok esztendeig él is 
az ember és mindazokban örül, meg kell emlékeznie a sötét 
időről és azon sok napról, melyek midőn eljőnek, hiúságról 
fogják vádolni a multakat» (ll, 7-8.). Lehetnek, akik erre 
így kiállanak fel: <cBarátaim, keressük az élet napfényes 
oldalait. Szedjük az öröm rózsáit és verjünk ki fejünkből 
minden komor gondolatot. Akkor majd vígan élünk és min
dent könnyen elviselünk•>. Ha az <•öröm rózsái» alatt meg
engedett élvezeteket és kellemességeket értünk, akkor az 
ilyen intés egyes esetekben hozzájárulhat vidámságunk eme
léséhez. Mégis teljesen elégtelen és felmondja a szolgálatot, 
mihe!yt a rossz ellen az akaratot kell acéloznunk, s ellenálló 
erőt, támadó szellemet kell vele közölnünk. Itt több kell, 
mint vidám életkedv, itt magasabb hivatásunk Iegyözhctlcn, 
átszellemült tudatának kell uralkodnia bennünk. Minden 
szenvedéssel dacolva kell Istenben erősen bizakodnunk, szere
tetében soha nem kételkednünk. Kísértésektől körülövezve 
is helytállanunk, minden helyzetben a jobbik ént, a lelkiisme
ret szavát követnünk, a rosszal férfiasan szembeszállanunk 
s a jó győzelmében való kételkedésnek soha tért nem adnunk. 
Erősen kell hinnünk, hogy a rosszat Ie tudjuk győzni, hogy 
a rosszat Ie kell győznünk, mert Isten akarja, és Isten segí
teni fog. Uyen szellemben bátran és türelmesen fogunk kitar
tani, és minden kishitűségnek, minden levertségnek állhata
tosan kaput zárunk. 

Ily módon azt is átlátjuk, hogy ez harc a jóért, egy
szersmind harc Krisztus zászlójáért is. Mind keresztes vitézek 
vagyunk, mind hadba szállunk Isten dicsőségét hirdetni, 
kegyelmének világmegváltó hatását nyilvánvalóvá tenni. Ha 
a jót magunkban vagy másokban győzelemre juttatjuk, 
akkor Isten utain járunk és Krisztus nyomait követjük. Míg 
a szomorkodásnak és a kislelkűségnek ellenállunk, türelem
ben kitartunk, addig eleven tanúi vagyunk e szavaknal< : 
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«Az Istent szeretőknek minden javokra szolgáln (Rom. 8, 28). 
Ezt az erős lelkületet merítjük Jézus Szívéből. Benne lépett 
a jóság hatalma győzelmesen a rossz elé. Benne találunk 
nemcsak bátorságot és tüzet, hanem forrást is, mely üdít és 
sebeinkre a küzdelemben olajt és balzsamot önt. Jézus látta 
a rosszat, ismerte a kísértést, és mégsem volt sötét pesszi
mista, sem világmegvető stoikus. Az igazán látónak tág pil
lantása volt az övé, ki a halálon, a romláson túl a szépség 
országába látott, mert minden lsten- és emberszeretetének 
fényében állott előtte. A szeretet új látványokra teszi fogé
konnyá a lélek szemeit. Mint láthatatlan sugarakra válaszoló 
lemezek érzékeny anyaga a vak üveglemezt, úgy vonja be 
a szeretet a lelket a nagy, természetfölötti sugárjárásokra 
felelő érzékenységgel. Nem pusztán többet, hanem mást lát 
a szeretet, mint a közömbös szív. A köznapi szemek szükre
tolt, sovány színképéhez hozzáadja a láthatatlan sugármezők 
nagy kincseit, azokat az ((ultraviola)) lélekhatásokat, melyek 
eszmélésünkre vetett képeikben elárulják a dolgok és tények 
titkos belsejét, a lélekkapcsolatok ismeretlen izületeit. Semmi 
sincs előle önmagába zárva, a tények, az embertettek s a 
lelki áramlások világa egy véghetetlen egészet alkot, melyben 
minden mindennel kapcsolatos, és minden egy beláthatatlan 
szent szándéknak munkája. Nem értelmi kapcsolatokat, oki 
tagozódásokat lát, nem érti s nem ltéli a providenciális fonalak 
szövődését, de szívével éli és hitével egybeöleli a teremtés egy
ségét, melyben ellentmondást szeretete nem talál. Okoskodás 
az ész mesgyéje, a szívé a szeretet. Az ész nem érti a rosszat, 
nem fogja érteni soha, de a szív, a Megváltó Szíve előtt köny
nyező szív, érti, hogy a szenvedést szeretni kell, s hogy a bünt 
a megbocsátás a jónak ekéjébe fogta. 

Megváltőm isteniSzíve add, hogy ezt mélyen átérezzem l 
Engedd, hogy szívemnek legmélyén nyissak rá a te győzel
medre. Engedd megéreznem, hogy minden sötét filozófia, 
minden pozitivista és naturalista életbölcseség, mindenféle 
agnoszticizmus alján mélységes gyász lakik, s ezek a ködös, 
komor gondolatirányok sürü nehéz ponyvákat teregetnek 
a lélekre. Ezek a kesernyés, hátráló világnézetek sohasem 
segítenek győzelemre. Bizonytalanságot, ingadozást vetnek 
a lélekbe, kioltják ott a szeretet tüzét, megállítják a szívek 
hatalmas lendítő kerekét. Negatívumok, és vereségre visznek. 
Csak az Isten-szeretet győzedelmes, mely az úrnak adta 
magát, és húséges marad, bármit vesz is az Ur kezéből. Győze
delmes az igent mondó krisztusi szeretet, mely egyetlen öle-
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lésbe kapcsol Istent, Istenembert, szenteket és földi harcoló
kat és egyetlen erőforrás élet-keringését járatja bennük. Nem, 
a diadal nem a tompa, a süket passzivitásé, nem is a végnélkül 
tépelődő elemzéseké, nem az aggodalmas gondolatcáfolatoké, 
melyek a tagadások létráján keresik az igazságot. A győzelem 
a szereteté. JézusSzíveami szeretetmintánlc. A Jegmagasabb 
életbölcseség forrása és eszményképe, a 11starker Ja-sager)), 
a nagy igent-mondó, a legfölségesebb élő hatalom, aki nem 
font dialektikus cáfolatokat, nem merült önvizsgáló álmodo
zásba, a tétlen szemlélődés árkai mögé, hanem cselekedett 
Beszéde tetteinek volt alázatos szolgálója, és tettei voltak 
beszédének fönséges illusztrációi abban az utánozhatlanul 
megélt szentséges képeskönyvben, melyet az emberiség gyer
mekszíveinek szánt. Forgassuk ezt a könyvet, és győzzük 
tanítását odaadott szívvel. Adjuk át magunkat egészen a föl
séges, a nagy igen-nek, mely elhangzott a Golgotáról, találjuk 
meg benne a gonosz minden diadalának mélységes tagadását, 
vegyük vállainkra terhét, küzdjük meg a harcát a nagy Igent
roondónak diadalmas, napsugaras lelkillete szerint. 

.l~zus Sziv~oek képe mlDt szlmbolum. 

10. I. Jézusnak isteni Szíve számunkra az isteni szeretet 
szimboluma, azé a szereleté, mely a Megváltót a földre hozta, 
s a világ bűnösségének s tökéletlenségének egyetlen diadalmas 
ellensúlyozója. Jézus szívének képe arra int, hogy a szeretet 
hatalmát magunkban nagyra neveljük, ha a világon győzedel
meskedni akarunk. A szeretetnek kell bennünket gyökeresen 
átalakítania. A szeretet az építő, embert és emberiséget neme
sítő, tehát igazán szociálisan ható erő. A szerelelen át érvé
nyesül az erény áldása életünkben. 

Ezen a képen a Megváltó szívéből lángok törnek elő, 

a szeretet szimbolumai. Ez a lángoló krisztusi szeretet életünk 
vezérlő tűzoszlopa. Az életben a legnagyobb érték nem a küz
delmeké, sem a nehézségeké és szenvedéseké, hanem a szere
teté. A szent Szív képén a lángok uralkodnak. Uralkodjanak 
életünkben is. A szeretet legyen hatalmas egész lényünkön, 
fájdalmunkon és örömünkön, édességen és keserűségen, bősé
gen és nélkülözésen. Uralkodjék felettünk és emeljen minden 
örvendezés és bánat fölé. Akár a vigasztalanság sötétjében 
álljunk, akár az örömnek fényessége öntsön körül, legyen 
mindegy nekünk - mindenekelőtt Istent szeressük. A sze
retet tágítja a szívet és a Jéleknek igazi belső szabadságot ád. 
Mindazt, ami örvendeteset, vigasztalót hoz az élet, fogadjuk 
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hálásan, élvezzük vidáman. Isten küldte. Jósága gondolta el 
nekünk. Ha pedig gyász és fájdalom ér, viseljük bátran és 
szeressük Istent rendíthetlen hűséggel. Sem örömnek, sem 
fájdalomnak ne legyünk szolgáivá, a szeretet emeljen minden 
helyzet fölé, ez tegyen világ és élet urává bennünket. 

Ami a szeretet szociális misszióját, az emberekre gyako
rolt befolyását illeti, a világnak semmire sincs oly égetően 
szüksége, mint arra a megváltó szeretetre, mely Jézus Szívéből 
sugárzik. A világ több jóságért, szeretetért kiált, szeretetet 
könyörög mind a bűnösök és elvetemültek seregének, mind 
az igazság szolgáinak. Aki a jót szeretetben gyakorolja, az 
már ezzel jótékonyan hat egész környezetére, olyan mint a 
napsugár, mely a virágokat a sötét földből kicsalogatja. Még 
a bűnösöl•, a gonoszok is elsősorban a szeretet útján akarnak 
behódolni. Romlott belső világukban tudattalanul szunnyad
nak a jóra való készség impulzusai, melyeket gyakran csak 
a szeretet sugarai ébreszthetnek fel. A szeretetnek ez okból 
nagy apostoli küldetése van a földön. Hisz az emberben, hisz 
a kegyelmi hivatásban, hisz a lélek örök rendeltetésében. 
Ezért sohasem pusztít, sem nem tapos ; tisztel és felemel. 
Szenvedélye menteni és nem elítélni. Az elesettbe a helyes 
önbecsülést s ezzel a megtérés vágyát önti. A megtérés mélyén 
van az a hit, hogy Isten tulajdonai vagyunk, tehát az igazi, 
legmagasabb önbecsülés. A szeretet mindig új munkára, új 
tettekre tör. Nem a már végbevittet nézi, hanem azt, ami 
tennivalója van. Sohasem engedi, hogy rosszat rosszal fizes
sünk, jót állít szembe a rosszal. Igaz, hogy csalódbatik az 
emberekben, talán rászedik, visszaélnek vele. De hát e téve
désnek maga a nap is ki van téve, mikor sugarait a tág világ
térbe, az ürességekbe küldi l És amint a világ egészében 
semmiféle energia, tehát egyetlen sugárkéve sem vész el, úgy 
az erők sem vesznek el, melyeket a szeretet keringésbe hoz. 
Lehet, hogy itt-ott eltékozoltatni látszanak, de az nem vál
toztat semmit azon a tényen, hogy a szeretet mint ragyogó 
nap áll földi létünk felett, annak irányt mutat és törhetet
lenül, következetesen a jó irányába állít be minden erőt. 

A szeretet folytonosan kész segíteni. Örömét mások szol
gálásában keresi. Ez igazán mindenütt ismeretes, és aki csak 
segítségre szorul, azt magától értetődőleg Isten-szerető szí
vektől várja. E lelleekből sugárzik a fény és a meleg az élet 
sotét harcaiba. Ezek a lelkek érzik, mit akar tőlük Jézus 
Szíve : határtalan, elfogyhatatlan, kielégíthetetlen szeretetet. 
Ez a szeretet szomjas, és égető nyugtalanságát csak a tettek, 



ÉLŰ VIZEK FORRÁSA 281 

az áldozatos tettek enyhítik. Hegyeket hordana el, ha nem 
áldozhatna. Szenvedésben, nehézségekben, fáradalmak szent 
elfogadásában él, s az önfeláldozás meredek lejtőjén nem tud 
megállani : törhetetlenül viszi fölfelé keresztjét, hogy kitűzze 
az orrnon és kiterjessze rajta karjait. Legjobban szeret az, aki 
életét adja barátaiért - hallja szüntelen, és hol a szív, mely 
természetfölötti szeretetet ízlelt, és nem akarna «legjobban» 
szeretni? Életet, életet adni, - susogja benne szüntelenül az 
áldozatvágy, -életet adni, ha nem kell vérben, adni szün
telen kiszolgáltatottságban, másoknak adott cselekedetekben, 
fáradhatatlan segítésben, alázatban, türelemben éveken, év
tizedeken, emberéleten át .•. O, esdjük Ie magunkra Jézus 
kezétől ezt a nevelést. Higgyük nyiltan és mélyen, hogy a 
szeretet Jeikülete a nagy, a győzedelmes erő, melynek nem 
szabad belölünk kiköltözni soha, a szeretet az eltéphetetlen, 
a minden útvesztőből kivezető aranyfonál, melyet nem szabad 
elbocsátanunk soha. Nem mond igazat és rossz felé vezet 
bennünket, aki nekünk szeretetlenséget tanácsol. ''Tanuljatok 
tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű.11 Aki ezt mon
dotta, az megérte, szörnyűségesen megszenvedte szeretetének 
csúffátételét. És a borzalmak, a gyalázatok dombján, a latrok
nak készült szégyenfán is szerelett : «Atyám, bocsáss meg 
nekik)) ... Mi pedig félnénk szeretetünk kárvallásaitól? Ott, 
a nagy, a legszentebb kárvalló lábainál? Nem, nem, el az 
ürügyekkel, el a szeretetlenség kényelmes motívumaival, míg 
a szeretettel kézenfogva jár az erő, addig nincsen félnivalónk. 
Ez kivételt nem ismerő p:1rancs. A szeretetnek mindig és min
den l{örülmények között uralkodnia kell bennünk, és nem 
lehet nagyobb veszteségünk. mint a szeretet lelkületének 
sérülései. Inkább minden sebet, mint ezen a kristályon egyet
len karcolást. Ez annyit jelent, mint erőt, munkát, lelket 
osztogatni, annyit jelent, mint a krisztusi sziv lángjai fölé 
hajolni, hogy szívünk a lángokba öltözötten semmit se keve
seljen, semmit se sokaljon, soha önmagáé ne legyen s egészen 
másoknak s bennük Krisztusnak adottan égjen mindhalálig. 

II. Keresztet, töviskoszorút és sebet látunk Jézus Szívén: 
az Úr áldozatkészségének és hősies lelkének szimbolumai. 
N"ekünk is hősöknek kell lennünk, legjobban a saját énünkkel 
folytatott küzdelmünkben. Az ember lényében sok a tövises: 
szenvedélyek, melyek belsejét rnegszaggatják. Az ösztönösség 
ez, melyen feltétlenül diadalmaskodnunk kell, ha énünk 
lealacsonyításába belenyugodni nem akarunk. Akkor azon
ban offenzívába kell lépnünk ; passziv magatartás itt célhoz 
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nem vezet. A hibák és szenvedélyek tövisei ellen a szeretet, 
a lelki hősiesség lángjaival kell küzdenünk. Távol legyen 
tőlünk az öncsalás1 mintha az emberben magától már eleve 
rendezett volna minden, mintha lehetne a természetet szabad
jára hagyni és az erény útján mégis előrejutni. Nem l A nyers 
kőből, legyen az még oly értékes is, véső és kalapács nélkül 
sohasem lesz műremek, a fa olló és balta nélkül vadhajtásoktól 
mentes nem marad. Az ember sem lehet meg belső felszaba
dulás, lelki újjászületés nélkül. Az embernek csak a második, 
a teremtő kezétől kegyelemben korrigált kiadása méltó az 
örök életre. Még a legmesszebbmenő optimizmus is kénytelen 
elfogadni, hogy az erénynek sok elkeseredett ellensége van. 
Innen a parancsolat, hogy óvakodjunk, hogy védekezzünk, 
hogy erős fundamentumokat rakjunk. Lehetetlenség állandó 
küzdelem, állandó munka nélkül szép, nemes életet élni, s ez 
a lehetetlenség bennünket teljes életünkben éberségre, erőink 
megfeszítésére kényszerít. Munkában szabadság, szolgaság
ban kínlódás. Míg az ösztönök igája alatt nyögünk, addig sok 
a fájdalmunk. Az ember azon szenved, hogy engedékeny a 
rossz impulzusokkal szemben. Ha erejét az ösztönösség ellen 
érvényesíteni akarja, munkát, küzdelmet kell vállalnia. A ter
mészet nagy országa körülöttünk és bennünk a szellemi ént 
sokféleképen nyomja. Az ösztönvilágnak természetes nyerse
sége harcba hívja a személyes hőslelkűséget. A jobbik, az 
igazán emberhez méltó világ, a külső épúgy, mint a belső, 
áldozatot kíván vérben és életben; erős ellenállással, döntő 
diadalokkal kell meghódítanunk. 

Ezt elismerni s minden egyes esetben keresztülvinni, adja 
a keresztény jellemben a hősiességnek, a valóságérzéknek, az 
idealizmusnak eleven· összeolvadását. Valóságérzék kell a 
hamis optimizmussal szemben, mely az emberben nem akarja 
látni az alacsonyat, a féktelent, a fegyelmezetlent, de ezzel az 
őrülettel az emberiséget jobbá nem teszi. Idealizmus kell 
anyagiságunk szüntelen hívásaival szemben, az az egyetlen 
igazi idealizmus, mely az eszményi jót emeli pajzsára és annak 
trónjogait erősen védelmezi. 

Hősiesség kell a természet ostromló erőivel szemben, 
mert a lelki kultúra tartományában csak hősiesség vezet a 
célhoz. Ez a hősiesség az alsóbbrendű ösztönvilággal folytatott 
küzdelemben nem pótolható sportgyakorlatokkal, sem a 
katonai fegyelem szigorával, sem háborús hőstettekkel. Ezek 
is az i>let puhaságával szállanak szembe, s kitartásra, ellen
állásra nevelnek. Csakhogy célban és hatásban nagyon is egy-
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oldalúak s így az ember szenvedélyeinek, érzelmeinek, meg
győződéseinek együttesét igazi lelki hősiesség felé nem irá
nyíthatják. A sportnak semnú köze az önlegyőzés erkölcsi 
motívumaihoz, önszeretet, rekordvágy, hiúság a hajtó eszközei 
a háborúban pedig sok bűn, sok erőszakosság megy végbe. 
Az önmegtagadásnak, önlegyőzésnek igazi szellemi harca 
belső lelki indítókból ered, mely e harcnak kizárólagos sajátja. 
Nem kell felhőtlen égre, száraz poroodra várni, hogy munkába 
állhasson. Nem veri be másnak a fejét, hogy erejét megmérje 
rajta. Jókká, nemesekké tesz bennünket, mert saját énünknek 
üzen háborút, és önuralmat, önmegtagadást követel. Ha ennek 
a harci kötelességnek hűségesen eleget teszünk, tapasztaljuk, 
hogy nem rak vállainkra rabszolga igát, hanem lelkünk tisz
taságát és szabadulását szolgálja. Látni fogjuk azt is, hogy 
földi törekvéseink útjába sem tesz akadályokat, hanem azzal 
a belső fegyelemmel, melyben részesít, Iétünk egész vonalán 
erkölcsi segítséget nyujt a lelkiismeretes, a hézagtalan köte
lesség-teljesítésre. 

Ezt a harcot mindenki látatlanul vívja meg, ez rejtett, 
néma háború, és nem szűnik meg, mfg élünk. Nincs tere benne 
a technikai, mechanikai ügyességeknek, minden perce új, 
minden problémája egyetlen, azért nem rutin, hanem feszült 
öntudat kell hozzá. Teljes öntudatosságban kell a léleknek 
szembeállania egész társadalmi csoportok, szervek, irodalom, 
múvészet, tévedt világnézetek támadó frontjával, mely puha
ságra, engedésre, örömhajhászatra hív és romlásba kerget. 
Az értesületlen, fegyelmezetlen, lelki kultúrát nem élő s az 
ösztönösségbe úgyis túlontúl elmerülő ember enged és elvész. 
Mennyi lélekpusztítás rejtőzik egy ilyen stanzában: 

Ne mondj le semmlr61. Mlnden lemondás 
Egy kis halál •.. lélekontás .•• 
Minden vágyad az Isten szava benned 
1\-lutatva, hogy merre rendelte menned. 

Szerencsétlen evangélium l Az emberi vágyak zürzavaros, 
szennyes forgataga volna a lélek erkölcsi irányitója ? Akár 
összetévesztenők a romboló, tépő vihart a célja felé küzködő 
hajóvall Az ember zavaros, tisztátalan ösztönösségei, a lélek 
felkavart indulatai, a vágyak szerszámtalan, hámtalan szerte
kapkodása és úttalan futkosása volna a belénk helyezett felső 
szózat, mely mutatná, hogy merre rendeltetett mennünk ? 
Testvérem, az ilyen evangélium megmutatja, hogy merre kell 
menned a lelked feloszlása felé, életednek be:.ötétítése, gonosz 
kétségekkel benépesítése, fosztogató árnyak házadba hivo-
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gatása felé. Megmutatja, merre kell menned személyes erőid
nek, akaratodnak, lelki épségednek porba fecsérlése felé, merre 
a lélekrontás, nemzetmételyezés, társadalmi felbomlások felé, 
az emberi ösztönállat erkölcsi fertőzetének testi-lelki ragá
lyokallehdö árkai felé. Mutatja, merre kell mennünkleányaink 
eladása, asszonyaink megbecstelenítése, családjaink meg
mételyezése felé, merre kell mennünk az egyéni és társadalmi 
meghasonlás, minden emberközösség feloszlása, minden lélek
tisztaság megcl>úfolása felé, merre a végleges lelki halál, az 
örök gyötrelmek, a maga szörnyú realitásában váró kárhozat 
felé. 

Erősítsen meg bennünket a kiáltó tévedés az igazságban. 
Az erő útja a lemondások létráján vezet fölfelé. Kemény és 
sziklás ösvény, hegyekbe vert vashágcsókon, drótköteleken 
kapaszkodik rajta felfelé a lélek. Az állat bennünk van, iga 
kell neki és ostor. <cMinden vágyak,> közt leghangosabbak az ő 
vúgyai. Ha fegyelme nincs, elnyomja a lélek természetéből 
folyó magasabb szándékokat. A lelkiségért meg kell küzde
nünk a test győzelmes ösztönösségével előbb, a lélekre rá
festődő testiséggel azután, míg a szellemünk hatalomra jut, 
és nemességét, tisztaságát a legyőzött testre visszaszínezi. 
Nem önsanyargatásokban beteggé hajszolt szervezet, hanem 
egészségesen megépített, szolgálatkész s a lélek igájába hajló, 
engedelmes, átszellemült test és e testet szüntelenül a maga 
eszközéül néző, őt használó, nemesítő, tökéletesítő lélek legyen 
az ideálunk. Lehet higiéniát űzni a lélekért, lehet testet töké
letesíteni a lélekért, lehet a test-kívánta fegyelmeket rnunkába 
vinni a lélekért. Krisztus ragyogó, viruló, szépséges ember
testet hordozott végig Palesztina dombjain, s megadta nekünk 
a mintát arra, mikép lehet a test megrongálása nélkül fegyel
met és önmegtagadást gyakorolni, mely áthárul a lélekre is. 
A töviskoszorút nem kell keresni, a sebeket nem kell m~~un
kon kivésni és a keresztet nem kell hivogatni, - lsten kiméri 
nekünk, s akkor szeretettel, bátorsággal, hálaadással kell el
viselnünk. Fegyverezzük fel magunkban a vállalás és az elfo
gadás erőit, üzenjünk háborút vágyaink egész seregének, a 
lélek tud válogatni, mert természetfölötti szellemi gravitá
cióval érzi, merre van felfelé. Küzdjünk erővel és érzékeny
séggel a belső harrnóniáért, a harmónia közel van, és Isten 
keze lelkünk bejáratánál vár. Erő a kivitelben, érzékenység 
a választásban, hősiesség az elfogadásban- ezen belső három
ság nélkül nem jut előre a lélek. Ez szüntelen feszültségrt, 
mindig beirányított akaratot, óvatosan, féltékenyen selejtezij 
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gondot jelent. A földi élet kereszthordó, a földi élet tövis
koszorús, a földi sziveken sebeknek kell égniök, és a Golgota a 
mennybemenetel prelúdiuma. 

Vétkelnkért engesztelll áldozat. 

11. Jézus elsősorban azért jött a földre, hogy Isten megsér
tett fölségél helyettünk megengesztelje, neki helyettünk elégté
telt szolgáltasson. Az emberré lett Isten, a tisztaság, a szentség 
maga, igy érintkezésbe jutott a bűnnel, közel jutott a bűnhöz, 
teher gyanánt önként vállaira vette, szörnyű vezeklő köntösül 
magára öltötte, Isten-alakjára borzalmas, fojtó fellegül rá
borította a bűnt, hogy ezzel a rettenetes antinómiával álljon 
a bántalmazott Végtelen elé. A Getszemaniban, a szenvedések 
szörnyű kapujánál vált testté ez a minden moralitást meg
borzongató valóság, a bűn terhe alatt nyögő, síró, verítékező 
Isten, egyellenül szörnyűséges pillanat nemcsak a kis Terra 
bolygó ~világ~-történelmében, hanem bizonyára minden ter
mészetfölöttiségek kozmikus lélekhistóriájában is. Ember
ségünk megtörik, összemorzsolódik, szívünk reszket, elménk 
elszédül és ajkaink imádságot keresnek e gyötrődve térdelő 
Istennek látomása előtt, aki most odaáll, aki most egymaga 
feszít mellet, dobogó szívű, lihegő embermellet, a minden lel
kekre törő gonoszságok, a leőrölt bűnlajstromos emberéletek 
és minden leendő, 6 a világok végezetéig mindenfelé szanaszét 
ömló emberi bűnfertők elé. 

<•Elkezde bánkódni>> - sírja az evangélium, az apostol 
keze megreszket, míg leírja és lelkében elhullámzik a szörnyú 
éjtszaka. <•Elkezde bánkódni•> ... ó ennek a tesibe száműzött 
lstennek emberlelke hogyan telhetett meg utálattal, borza
lommal, rémülettel ! «Elkezde bánkódni• ... hogyan <•bánkód
hatott* ez az istenileg finomszövésű lélek, ez a szent érzékeny
ség, amit az evangelista egyszerű munkáskeze elemezni nem 
tudott, de életével valóra váltott, szeretetében szótlanul meg
élt - hogyan bánkódhatott a lélekmentő szentség, a bűnös 
embersorsért halálba induló tüzes irgalom, hogyan bánkód
hatott a világ lelki szennyének szörnyű panorámája előtt l 
Blin bún hátán ... bizalmasainak, övéinek bűnei ... örvények 
választják el szentséges lelkét az alacsonyságnak, önzésnek, 
közönségesnek minden árnyékától. Nincs a teremtésnek na
gyobb ellentéte, mint a bánkódó Jézusnak sugárzó büntelen
sége és a vétek, az erkölcsi elvetemültségnek sötét mocsarai 
között. Lelke minden erejével eltaszítaná a bűnt ... de nem, 
hogyan tehetné ? Hiszen nem az Iste!l báránya-e, kinek a 
világ búneit vinnie kell ? Hiszen az Ur az ö vállaira tette 
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gonoszságainkat l Ezeket el kell vinni, ezeket valakinek el kell 
vinni •.. s most a perc betelt, most itt van az óra, a szömyű 
vállalás . . . ó, múljék el a pohár ..• a borzalom könyörgése 
a megváltásra induló Isten ajkán ..• Benne van a mélységes 
lelki lehetetlenség, a bűnbeöltözött lsten, - akkora, mint a 
másik lehetetlenség, a teremtménye por-lelkétől dacosan meg
sértett Isten. 

És kitárulnak a V égtelennek emberkarjai : Atyám, ne az 
én akaratom legyen, hanem a tiéd ..• Az Isten-ember szép
séges, ifjúságos élete most felölti értünk a halált. Minden 
utálattal, minden borzalommal szembeszáll ; ó a Kálváriának 
legmélyebb gyötrelme ez, ez a kínos lelki bűnvállalás. Az Ud
vözitő szeliden hallgat, míg tépik, roncsolják, szegezik a testét, 
hallgat, mikor erejefogytán összerogy, hallgat minden szag
gató korbács és sebző szegverés alatt, de itt, itt feljajdul és 
zokog. A könnye véres, a Getszemani füvein piros cseppek 
kúsznak lassan a föld felé. Ahol térdelt, lázas gyötrelmétől 
forró a fű ... 

Az emberlélek képtelen egész szörnyűségében felfogni, 
mit jelentett Jézusnak ez az engesztelés, ez az elegettevés. 
Lelke felnyögött az irtózatos teher alatt, de nem ingadozott. 
Átadta magát az égi atyának engesztelő áldozatul. O milyen 
tüzes ölelkezése volt e perc a Végtelenség imádkozó ember
lelkének a teremtő Fönség szeretetével. Hogy zokogott s mi
lyen háladalt sirt a mennyország e tündöklő emberszív körül, 
mely szeretetből vállaira vonta minden bűnbödések félelmes 
igáját. O, e szívből források törtek elő, hogy a világot minden 
bűntől tisztára mossák. Az áldozati bárány szivéből imádat 
és fönséges dicséret szállott a Legmagasabbnak trónusához, 
mint a bűntelen, a szent Istenfiúnak hatalmas válasza a bűnös 
ember lázadására. A lelkek hajójának szédítő erejű kormány
csavarodása ez, végleges elfordulás a bűn miazmás szigeteitől 
és szent beirányulás a tisztaság és világosság örök kontinen
sei felé. 

A Getszemaniban Jézus mindnyájunkért gyászol nagy 
engesztelő fájdalommal. Melyik szív maradna itt hideg ? 
Isten értünk reszket, értünk szomorú, értünk zokog, mert 
szeret. Odaadja magát, mert szeret. Mélységes fájdalom ül 
Isten-arcán, szépséges vonásait mint gyászfátyol borítja. 
Ajkán engesztelő panasz ; hallom, - ó nekem szól, egyenesen 
nekem, senki másnak mint nekem. «Te is megterheltél engem ; 
te is fájdalmammá lettél, keserű, szomorú szinjátékká nekem. 
Nézd, téged is Yisellek; nézd, átölellek, felemellek, kiveszlek 
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a bún nyomorából. Tudod, hogy honnan mentelek ? Tudod, 
hogy merre vitt sok szörnyű elesésed ? Most fogom a kezed, 
most tiszta vagy, mert áldozat lettem helyetted, mert 
nagyon szerettelek. És tudod, hogy a szeretetem erősebb, 
mint a vágyad? Tudod, hogy a szívemnek kiszökkenő szik
rája életfogytiglan éget? Tudod, hogy az én áldozatos színem, 
a boldogságos szenvedések- és gyötrelmes örömöknek szent 
kohója, téged vár, téged keres? Gondolj, ó gondolj erre 
mindig l• 

Ez a fényesség megremegtet engem. Lelkemnek leg
mélyén eszmélek rá, milyen számlálhatatlanok a büneim, a 
botlásaim, mennyi szeretetlenség vádol, mennyi közönyösség 
tompítja Isten-szolgálatomat, mennyi hanyagság. elfeledkezés, 
mennyi lélektelenség szűrődik tetteim közé, mily tévedtek a 
gondolataim, milyen szétszórt az áhítatom. O beh szomorú. 
beh szomorú szinjáték vagyok neked, Uram l 

De te eljöttél, a bűneimért jöttél. Értem jöttél, s hogy 
tiszta legyek, elviszed a bűneimet. O te erős búnhordozó 
Lélek, minden hatalom a tiéd. A te remegő emberkezed Isten 
keze. A te könnytól befutott szemed a Végtelenség szeme. 
A te vérrel verítékező arcod az emberlélek napsugara, a te 
borzalomtól reszketőszíved minden szeretetnek forró tűzhelye. 
Leborulok Uram, és arcomat a porba temetem. Könyörülj 
rajtam, minden irgalom a tied. Csak te, csak te segíthetsz, 
nélküled mitsem tehetünk. O, mi vérharmatos szőlőtőkénk ! 
O mi verítékes magvetőnk l O hogy bűneink emléke izzítsa 
ki szeretetünket, és minden ízünkben reszketve érezzük meg 
alázatos függésünket, és örökké kielégíthetetlenül tudhassuk, 
hogy tüzesebben kell szeretnünk, forróbban ölelnünk téged, 
hogy minden lángunk halvány mécsvilág a te szívednek su
gárzó napkorongja mellett. A Szív mcllett, melynek lobogó 
tiszta vérét az értünk való gyötrelem verítékcseppekben saj
tolta ki arcodon l 

Jézus, aki engesztel helyeltünk, hősies, erószakkal akarja 
a bűnt legyőzni. Az engesztelés lényege az, hogy a bűnt nem 
pusztán bánja, hanem jóvátenni, a világból kitenni, úgyszól
ván megsemmisíteni akarja. Valami természetfölötti erőki
fejlés ez visszanyerni azt, ami a bűn által veszendőbe ment. 
Visszahatás a gonosz hatalma ellen. Támadásba lépés, hogy a 
rossz az egész vonalon hátrálásra kényszerüljön. A jót nem 
csupán helyreállítani, előbbi méreteiben újra megvalósítani, 
hanem fokozni akarja. Tisztaságvágya telhetetlen, nem csu
pán lemosni, hanem szépíteni kíván. Bármennyit tett, soha-
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sem elégedett, mintha a bűnnel szemben az offenzíva befejez
hetetlen volna. Az engesztelés a szeretet szomjúsága, a bűn
bánatos szeretet kielégíthetetlen szent bosszúállása. Mintha 
a bún az erény irtait heves rohamra ingerelné. Az engesztelés 
így nem csupán penitencia-gyakorlatokban jut kifejezésre, 
hanem a szeretet, odaadás, önfeláldozás kiapadhatatlar. aktu
sait teremti. 

Jézus Szíve az engesztelés szellemére akar bennünket 
nevelni, az engesztelés buzgalmát akarja bennünk felgyuj
tani. Még pedig úgy, hogy először is saját bűneinket tartsuk 
szemeink elé s az akarat nagy intenzitásával vágyódjunk 
arra, hogy jóvátegyük őket. Hatalmasan kell szívünkből a 
kiáltásnak előtörnie; u Uram, én Istenem, mándenért eleget 
akarok neked tenni, mindent jóvá akarok tenni, a te dicsé
retedet akarom szolgálni engesztelésül a szégyenért, melyet 
rajtad elkövettem l Ö gyujts meg engem eleven fáklyául, 
hogy hirdessem a te világosságodat l Építs meg engem a te 
kezeddel, hogy a szentség lakozzék bennem l Fogadj engem 
a te kerted munkásául, hogy verítékesen szolgáljalak. Ime 
minden érzésem és akaratom, szivem és kezem a tiéd. Fogadj 
el és kormányozz engem». 

Az engesztelés, a föltétlen odaadás szellemében szi
vünkből mindent el kell távolítanunk, ami Isten nemtetszé
sét érdemelné. Akaratunk minden erejével kell kívánnunk, 
hogy a szívtisztaságnak ezt az engesztelő aktusát, mint az 
igazi, elégtételt szomjazó lsten-szeretet tényét valósitsuk meg. 
Beletesszük egész lelkünket, hogy a legbensőbben kapcsolód
junk Krisztus szeretetéhez. E forró, engesztelő törekvés ébred
jen fel mindenütt a szivekben, hol lsten-szeretet és Krisz
tussal való barátság .lakik. Az engesztelés legyen bennünk 
lelki szükséglet, legyen nélkülözhetetlen vigasztalás, mély
séges öröm. Nemcsak magunkért, hanem másokért is. Krisz
tus arra tanít, hogy ne zárkózzunk saját lelkünk gondjába, 
arra, hogy más lelkek fontosak legyenek nekünk, hogy test
véreink lelkét szeressük, üdvükre gondunk legyen, vétkeiket 
tehernek érezzük. Azt akarja, hogy a lelkek sorsa valami 
égetően foglalkoztató kérdés legyen nekünk, hogy mások 
elesése bennünket emésszen, hogy bűnök, melyeket mások 
elkövetnek és nem bánnak meg, mint egyenesen ránk tartozó 
személyes bajok, a mi vállainkat terhelő szemrehányások 
éljenek lelkünkben és szüntelenül tettre, segítésre, gyógyí
tásra indítsanak bennünket. Krisztus azt akarja, hogy e 
hideg lelkekbe szívünk melegét árasszuk, akarja, hogy me-
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revségükkel, tompaságukkal, sötétségilkkel állitsuk szembe 
ami szeretetilnknek fény- és hőhullámait. A tavaszi napsugár
ral megfutamodásra készteti a telet, a mi lelkünk sugárzaté
val pedig el akarja tüntetni a szíveknek fagyos merevségét. 
Akarja, hogy gondolatban végigjárjunk szeretteink képén, 
megérezzük, mi kell nekik, és imádkozzunk mindazokért, 
kiknek erre szükségük van, indítsunk fel magunkban he
lyettünk bánatot és ajénljunk fel engesztelést. Mélyen át
érteni a lelkek életközösségét a kegyelem országában annyit 
jelent, mint eleven vágyat hordozni arra, hogy mindazt, ami 
ott foltos vagy pusztult, megtisztftsuk, megjavítsuk, újra 
megteremtsük. 

Ez a földi életnek valóságosan isteni hatalma Isten
kézból szánnazik ; a lélek cselekvésszabadságának nagy 
szándékából fakad, mely minden földi vállalást természet
fölötti értékűvé tesz. A szabad választás a lélekország ellen
állhatatlan varázspálcája ; apró szenvedések szerető elfo
gadásával mondhatatlan túlvilági kinokat lehet megváltani. 
Csak azért, mert emezt választom, amaz pedig kiméretik; itt 
még lehetne búnösen, vakon Jázadoznom, ott nincs más szá
momra mint az összetörtség, a tűrés, az elfogadás. A tisztító
tűz gyötrelmeinek gondolatán meg lehet mémi, mennyire 
becsüli Isten az emberi szabadságot, milyen sokra tartja a 
földön már egészen neki adott életet. A lelkek életközösségé
nek e szabad vállalások a tennékeny csomópontjai, igazi 
sejtmagjai. Minden Istennek adott akarati aktus mint ra
gyogó nucleus ég a lélekközösségek végtelen sejtszövetében 
és életet, tennészelfölötti orgánumokat termel maga körül, 
szüntelenül megújulva mintázza ki őket a szeretet reszkető 
protoplazmájából. 

Uralkodjon bennünk ez a szeretet, mint minden Jelki
ségnek eleven közege, érezzük át remegő szivvel a földi en
gesztelések fönséges hatalmát. Osztogassuk szét magunkat, 
kínáljuk szenvedésilnket masokért, hordjuk áldozatainkat 
mások nevében, segítsünk, mentsünk, szeressünk. Jézus 
akarja, s ha tényleges szenvedést nem tudunk felajánlani, 
beéri az engesztelés vágyával is. Nem a vágy elgondolásával, 
oem a vágyódás sápadt fogalmával, hanem annak a nagy 
kötelezettségnek eleven, forró átérzésével, melyet a lelkek 
közösségébe tartozásunk tesz vállainkra. A nagy, misztikus 
Gertrud értette ezt, és Krisztus-jelenéseiben fönséges való
sulással meg is élte. Minden elveszett kegyelmet, minden 
kárbament lélek-illetést, minden eltévedt imát és minden 
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lázadva viselt szenvedést, nü a föld terhét súlyosítja. szent 
vágyódással foglalt szívébe, átjáratta szeretete tüzével és 
lelke biborával átitatva, esengve tette az Úr lábaihoz. ~s a 
királyi Krisztus,' a nagyhatalmú Dominus Jesus mint tün
döklő gyöngyöket emelte diadémjába ezeket az ajándékokat, 
a jelenések fönséges szimbolisztikájával értésünkre adva, 
hogy egyetlen át meg átgyulladt s a szeretetben emésztődő 
lélek odaadott, szenvedélyes vágyódása elegendő arra, hogy 
az emberiség szomorú lélekhulladékait érintésével drága
kövekké bűvölje, melyeket az Üdvözítő boldogan ragyogtat 
végig mennyei udvarán. 

Hatalmunk, mennyei hatalmunk van itt a földön, ha 
szeretünk. Isten-oltotta hatalmunk az árnyak, a szennyek, 
a gonoszságok ellen. Hatalmunk van a megtépett krisztusi 
testet lelkünk olajával behegeszteni, hatalmunk van könny
és vérpatakos arcát tisztaságunk fátyolával letörölni ; ha
talmunk van fájó sebeit édes örömmé csókolni, és szívének 
bántódásaiból neki mennyei diadalt szőni egyedül azzal, 
hogy minden emberi bűnnel szembeszegezzük szeretetünk 
lélekmentő sugarait. Legyünk tiszták, és erősebbek leszünk 
a bűnnél, szeressünk, s engesztelésünk erősebb lesz mint a 
bántalom, mert Istenből merít, ki mindent megbocsát annak, 
aki nagyon szeretett. Igy a megváltásnak nemcsak passzív, 
hanem aktív részesei, Krisztus sorsának osztályosai leszünk 
a nagy engesztelő rnunkában, mely Istent lehozta közénk. 

Az Irgalmas közbenJéró Szive. 
12. Az Úr az engesztelés nagy művét véghetetlen gyöngéd 

irgalommal viszi végbe. Az irgalom a bűnös lélekre boruló 
szeretet, az irgalom ~ szeretet harca a bún ellen a bűnterhelt 
lélekért. Jézus Szíve tele van részvéttel, könyörülettel a bű
nös világ iránt, s egymaga akarja helyettünk nyujtani, amit 
mi nyomorunkban szolgáltatni képesek nem vagyunk. Ezt a 
szeretetteljes készséget jelzi a próféta : <<és ime, sietve hamar
sággal eljő» (lz. 5, 26). ~s az apostol is emlegeti, mikor a 
Megváltónak e szavakat adja ajakára : «Áldozatot és aján
dékot nem akartál, testet pedig alkottál nekem. Az égő és 
bűnáldozatokat nem kedvelted. Akkor mondám: Ime, jö
vök l A könyvben főleg felőlem van írva, hogy cselekedjem, 
Isten l a te akaratodab (Hebr. 10, 5-S). Uram, megérezte
ted velünk, mennyire szenvedélye szívednek fogyatkozásain
kat helyrehoznod, szegénységünknek segítségére jönnöd. 
Ú, Uram -hogy ezt megtetted •.. hogy jöttél ... hála neked. 
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Jegjóságosabb Megváltó ... hogy adósságunk minden gondja 
megenyhül, minden keserves búsulásunk megnyugszik a te 
Szlveden ... Ime, aki kellett nekünk ... ime, aki e szavakkal 
jó felénk : Eljöttem, a közbenjárótok vagyok ... 

Ah, ehhez hatalom keUett -és szeretet. Mert számunkra 
minden, minden el volt rontva, véglegesen és emberi erőkkel 
visszavonhatlanul. Az ember elvesztette örökkévalóságának 
jogait. Kivert szolga lett, aki elóbb Isten szlvén pihent. 
Gyötrődött, tapogatott, tévelygett, homályos, elfelejtett 
valóságok kísértettek körülötte. Isten tompa sejtelemmé fa
kult szívében. Mint lidércnyomás alatt az öntudat, úgy ver
gődött, torzult, nyomorodott benne az lsten-keresés, otromba 
anyagba metszett bálványokat álmodott, kérdezte az erdőt, 
a vizeket, a tüzet, a napot, szörnyetegeket gyúrt, állatokat 
imádott, s a sok eltévedtségben fojtottan, súgva hallatszott 
a lélek betemetett mélyéről: hol? hol vagy Isten? 

Ide hatalom kellett. Valakinek kellett jönni, aki úgy 
tanítson «mint akinek hatalma vagyon», aki győzze a köz
benjárást a sértett Végtelen s a porbatiport ember között. 
O, ezt a távolságot a Szentség és a bűn intervalluma méri, 
ezt csak Isten-karok foghatták által. Keresztreszegezett ka
rok kellettek hozzá, melyeknek ölelésében elfér a világ, mert 
Isten fájdalma növeszti őket végtelenné. Az lstenfiú kisze
gezett karjai kellettek, hogy míg egyikkel alázatos odaadás
ban Atyját öleli, a másikkal a bűnben gyötrődő emberiséget 
emelje fel és fektesse Atyja szlvére. Jaj, a keresztfán kiter
jesztett karok mentc5 ölelése vérenvett közvetftés, a szeretet 
fönséges tékozlásának örökérvényű aktusa, mely a Golgota 
hegyéról a mindenség párkányáig s az áprilisi délután ször
nyűséges, üdvösséges pillanatától az idők eredetéig és végéig 
nyúlik, s egyetlen ponton, egyetlen percen végtelent és örökké
valóságot vásárol. Félelmes, rettentő közvetítés, megreszket 
tőle a föld, zokognak az égi csillagok, földig hasadnak nehéz 
nyomasztó kárpitok - de az Istenember szeretetté ölelte a 
Teremtőt és meghasonlott alkotását ... 

Lehet még csüggedni? Ki mer bátortalan lenni, ki fél 
az elhagyatottságtól, mikor lsten vérzó keze nyúl feléje, s a 
hulló, tüzes cseppek szívünkre pettyezik : megváltottalak. 
Hisz itt, itt van, akit keresünk. Itt van az irgalmas szama
ritánus, kilépett a végtelenség kapuján és hozza olaját, mert 
menteni akar - a bűn nyomora, az örök romlás nincsen az 
Isten kedvére. Ez az átvert kéz erősebb minden kezeknél, 
ezek a tépett inszalagok örvényeket hidalnak át, ezek a zú-

f9* 
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zott izomszálak engem minden köteléknél erősebben kötöz
nek Isten oszlopaihoz, beleszijaznak Isten jármába. Engem, 
engem, aki oly mélyre, oly messze estem l ó fo~om, megfogom, 
ajkammal, csókommal szorítom ezt a Temegő, véres kezet, 
ezt az lsten-hidat, ezt az üdvösség-kaput l Nekiadom magam, 
mély alázatban, lélekzetfojtott érzékenységhP.n várom, merre 
vezet, merre terel, irányítá.iá.ra megfeszítem inaimat és me
gyek utána, vele, tűzön és vizen át, hogy véghezvigyen ben
nem mindent, amit elgondolt nekem. ó félem és szeretem ezt 
a kezet, s mfg követem és fogom, tudom, hogy másika az 
Atya térdén pihen s fogódzásomban egy vagyok az én hatal
mas Istenemmel. Ó imádságos emberség, ó szentelő léptek, 
ige-illatos ajkak, vezetésben acélos, szeretetben bársonyos 
kezek l ó, sebekben kipontozott szentséges iránytű, te Isten 
és ember közé fekvő mennyei védelem, te minden bűnök fölé 
táruló, vérbeöltözött megb.:>csátás l Te rám gondoltál, te 
véreddel magadra írtál engem, hiszek neked, bízom benned, 
a tied vagyok, tenyeredbe rejtőzöm porszemnyi mindenem
mel, ne ejts el, ne feledj el engem l 

Az irgalomra bizalom a váJasz ; alázatos szent remény
kedés. 'Simple abandon», - énekli korunknak csodálatos 
gyermekszentje, a «kis» Terézia. Az irgalom eljött értünk, 
testbe takaródzott a lelkünkért. Megszentelte az emberséget. 
A rontás itt is a szentség szolgálatába sodródott, elvitte a 
szépségnek, a szeretetnek diadalmas áradása. A megrongált 
eltorzult emberlélek rémületes sorsa természetfölötti mentő 
aktusra birta a megbocsátó isteni szeretetet. Idejött, hogy 
fölszabaduljunk, hogy újból szépek, győzelmesek legyünk. 
-.Add nekem, fiam •. a szívedeb, - mondotta és mi ne adnók? 
Kihez mennénk? Kire biznők magunkat? Isteni kéz nyúl 
kezünkért, isteni ajak suttog hívó szavakat felénk. «Szomja
zom• - hallja a csodálatos kis lisieux-i szent - eszívedre 
szomjazom•. Ertünk jött, akar minket, - van-e bún, mely 
ne lobbanna szél-kapta porrá ennek az irgalomnak tüzében? 
Hozom, mélységes szégyenkezéssel hozom bűneimet, és meg
alázódásomnál csak szeretetem nagyobb. A bánat zokog és a 
szeretet énekel. ~s a bánat sírásától hangosabb lesz a szeretet 
dala. Aszeretet a bánatot ássa, a bánat a szeretetet sarjasztja, 
növeli. ~s ennek a fölséges lelki életkeringésnek ütőere a meg
bocsátás. A megbocsátás a szeretetnek és bánatnak valami 
sajátságos, megállfthatatlan lelki dinamóvá szervezödése, 
melyben a szeretet.et a bánat, a bllnatot a szeretet erősiti vég
telen ül. A bún igy válik lélektisztítóvá, a legyőzött gonosz 
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fgy vonja az er~nynek diadalmas jármát. Felix culpa, - már 
értjük, mit jelent. Remegve suttogja az irgalom e paradoxo
nflt a Magdolnák, az Ágostonok ajka, mert érzi, hogy bűne 
szeretet-sebekké mélyed, mikor az elvetemültség gyötrelmé
ből, életének sáros tönkrementéből kivezeti a mentő kéz, a 
megbocsátásnak fönséges szimboluma. Mi mást lehet erre 
felelni, mint boldog bizalmat, édes odaadást, megsemmisülő 
szeretetet? 

Ez az odaadás az én Jézusba kapcsolódásom, az én ka
paszkodó szálfám, ez az én életpoharam, melyből a megváltás 
mentő italát iszom. Nem úgy, hogy tétlenül várnám a varázs
italt, hogy tehetetlenül függnék a vezető láncon, nem úgy. 
Más az odaadás és más a renyheség. Nem tétlen lelket ado){, 
hanem cselekvő életet. Nem petyhüdt heverést adok, hanem 
feszült inakat. Nem lusta áradozást, hanem dolgozó, építő. 

izzító erőket. «Simple abandon» - igen, de amit odaadok, az 
nem üresség, hanem sziporkázó erőtér legyen, s ha a kémlelő 
isteni ujj bejárja adásomat, tetteimnek villanyos csókja érje 
segítő izületeit. Tetteket kínálunk, forgó tengelyeket, nem 
kongó U.dakat, élő vizeket, nem egymásra fulladt, lekövesült 
iszapl~rakódásokat. A bizalom sarkaljon, az odaadás építsen, 
az engedelmesség ostorozzon, - szent erőszak önmagunk 
ellen az abszolut Istenre-hagyatkozásnak tartó pilJértestvére. 
Kitartás, ellenállás, tetthú'lég dolgozzon üdvössél{ilnk félté
keny gondj:íval egy múhelyben, s ha az irányítást vettük, 
induljunk teljes lendülettel. Minden búnünk mint égető tar
tozás ~rkantyúzzon, minden mulasztásunk sokszorozza meg 
tetterőnket. Ez termékeny bűnbánat. Az engesztelő cselekvés 
mélylti a bánatot, a tettrekész bánat acélozza a cselekvö
képt>.sséget. A bánat elégtétel, s az elégtétel bánat, mikor a 
lélek valóságában megjelenik. Csak az elnevezés, a magyaráz
kodás szedi ketté ezt az egyetlen, irgalomszülte valóságot. 

Azonban bármennyit is tegyünk, tudnunk kell, hogy 
tetteink magunkban nem elegetlevők és nem szolgálhatnak 
engesztelésül. Mint ahogyan nem a szeg tartja a rajtafüggő 
szentképet, hanem a fal, melyre erösitettük. A szeg a fal 
szontAsa néll{ül lehull, a szeget tartani kell. Igy a mi eleget
tevő tetteink is r.sak támasznélküli, faltalan szegek. A nagy, 
a hatalmas, a biin ellen bevehetetlenné emelt védő várfal a 
megváltás. Tetteink a kapaszkodó kapcsok, melyekkel e fal 
védelmét megszerezzük. Magukban mit sem érnek, s a meg
véltásba fogózva isteni értékűek. De fogózni kell. Nem feledni 
a fönséges ifjú szent megkapó hasonlatát a kaleidoszkóp szines 
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hulladékéról - a természet által motivált tetteink, melyek 
természetfölötti rendet, szépséget, értéket nyernek az isteni 
Háromság fénylő kristálylapjai között. Szeretetünk a meg
váltás tényén át ·olvadjon Jézus Szívébe, bánatunk az ő fáj
dalmával forrjon össze, engesztelésünk az ő könyörgésébe 
merüljön, elégtételünk az ő tetteibeo vesszen el. Vele bán
kódjunk, vele vezekeljünk. Bizalomnal sírjunk, sírva biza
kodjunk, kishitűleg el ne csüggedjünk, lelkünk mélységes ön
vádjait alázattal, penitenciásan hordozzuk. 

Megblmt, beismert, megbocsátott bíloeinken nyugtalan
kodni nagy hálátlanság volna az Úrral szemben. Annyi volna, 
mint vele igazán egyesülve nem lenni, mint a megváltás mú
vét valóságosan át nem élni. Megtenni miodeot, ami hatal
munkban van, elfogadni, győzni mindeot, amit Isten kíván -
ez kötelesség. De ugyanily kötelesség felhagyni minden két
séggel, hálából a megváltó szeretet iránt. 

Vannak búnterhükre érzékeny lelkek, akik multjokra 
szüntelenül visszatérnek. Különösen nagy kegyelmek árán 
hirtelen megtisztult lelkek eshetnek abba a veszélybe, hogy 
szinte lidércnyomásból ébredő önismeretük nehezen eszmél 
a hihetetlen, a valószínűtlen, a diadalmas valóságra. A meg
tisztult lélek nem felejti a húnt, természetszerllen bánja, ki
fogyhatatlanul bánja, s az engesztelésben telhetetlen. E bá
natnak nem szabad lélekbénító önkínzássá fajulnia, ez sérel
mes volna Isten megbocsátó szerelelére nézve. A bánatnak 
a megbocsátás gondolatában kell elmerülnie s onnan a lélek 
szent békéjét táplálnia. Isten elfeledte bűneinket, mi oem 
feledjük el, ez nagylelkűség, ez helyes. Meojünk elébe az elég
tételnek, ne várjuk kényszerét; a szabadon vállalt engesz
telés hatalmasabb, mint a büntetés, mely re(mk kiméretett. 
De engesztelésünk legyen telve boldog hálaadással. Higgyünk 
az irgalomban, melynek isteni tüzében elhamvadnak a leg
nagyobb gonosztettek is. Tartozunk? Igen, határtalanul, 
megfizethetlenül. De kinek? Annak, al<i szerelett bennünket, 
mielött voltunk, annak, aki tárt karral jött elibénk a szent 
keresztségben, aki nem küldött kárhozatra bűneinkben, ha
nem eljött és 11életét adta barátaiért», értem is, - őt kell 
kiengesztelnünk, az irgalmas Szívet, aki szeretettel hajolt 
fölénk s könyörgött értünk, míg mi bántalmaztuk őt ... 
Lehet kételkedni a megbocsátásban, mikor az a közbenjárónk, 
akinek tartozunk? 
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Az élet és szentség forrása. 

13. Jézusnak isteni Szive belső életünk forrása. Mert ne
künk a kegyelmet, a lélek természetfölötti életét megszerezte; 
és mert szüntelenül adja az igazi lelki nagyság impulzusait, 
az igazi lelki szépség motívumait. Ű a gyökér, melybőJ a nem
zetek, az életviszonyok, a személyek sajátossága szerint a 
földön az isteni élet dús flórája fakad. Mily csodálatos szel
lemi világ l Itt a gyöngéd és a bensőséges, a mélység és az 
erő egymás mellett lakik. Új belátások, új érzések, új felfo
gások egész világa. Álmélkodva állunk az élet teljessége előtt, 
mely itt csodálatos, élő panorámává tárul, a szellem lehelle
tét szivjuk, lélek áramlik felénk. Futtassuk végig tekintetün
ket azon a lelki pompán, mellyel a szellemi valóság virágba
fakad. ~let, mely Jézus Szívéböl a szentek lelkébe ömlik. 
SzemJéljük az üdvözült Istenbe-olvadás formáit, melyekben 
ez az élet elmondja önmagát ; nem tolul ajkunkra az anti
fona: «Szenteid mint a liliomok, mint a balzsarnok illata?» 

A szentek lelkillete a mi iskolánk. Lelkeik a lehető leg
intenzivebben válaszolnak mindcnre, ami Isten vagy isteni, 
ami imádásra, Isten-félelemre, tisztaságra, szentségre vonat
kozik. Folytonosan eleven tudatuk van Isten végtelen nagy
ságáról és hatalmáról, az ember tökéletlenségéről és semmi
ségéről. Ez a tudat lelkük életére a teljes, a befejezett belső 
igazság jellegél nyomja. A legváltozatosabb módon nyilvá
nult alázat- és imádásgyakorlataikban. A szentekben lobogva 
ég emberi tartozásaink és büntetésre érettségünk tudata. 
Érzik a bűn egész terhét s a léleknek minden undorodását a 
vétek gyalázatat ól. Az embernek Urával és Teremtőjével szem
ben való nagy hálatartozása, melyet tompa lelkek csak távol
ról sejtenek, szenvedélyes megindulásokat vált ki bennük. 

Szent Margit Mária Jézus isteni Szivének iskolájában 
reszketve tanulta Isten szentségét felismerni, és semmiségé
nek, hUnösségének tudata lelkét keresztüljárta. A:r. Úr en
gedte, hogy rémülettól áthatva pillantsa meg az isteni föl
séget úgy mint Mózes, Jób, lzaiás látták ... _ Életleírásában 
olvassuk, mennyire kitüzesítette benne az Ur a szeretetet. 
Ezek a lángok mintha intőleg sepernének végig a mi lelkün
kön is. Egy jelenése után igy ír : <<Napokon át úgy tűnt fel 
nekem, hogy egészen tűzből vagyok. Szemem, lelkem úgy
szólván káprázott, s annyira magamon kivül voltam, hogy 
csak a legnagyobb megerőltetéssel tudtam itt-ott egy-egy 
szót kiejteni,,. Nem égi túz ez, mely szikraesóben hull a földre? 
Nem ráz fel lustaságunkból, lanyhaságunkból? Nem hajt va-
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lanú hatalmas akaratkifejtésre, szenvedélyes erőszakos tö
rekvésre a szentség felé? Isten szeme előtt fátyolozatlanul 
álló lelkünk képe fctzzon meg mélyen, töltsön el aggodalom
mal és rémülettel. Mennyit tettünk, hogy eltorzítsuk, leala
csonyítsuk, elértéktelenítsük. Jézusnak tartozunk szentségtele
nítetlen szeretetünk első hímporos virágjaival. S mi megvon
szoltuk őket az út porában ; sokan végigtapostak rajtuk .. 
Testvérem, tudod-e, hogy magának, szent önmagának te
remtett téged az úr, és te elosztogattad magad? Gondolj 
bűnös szeretetekre, gondolj a szeretet fönséges misztériumá
nak megszentségtelenítéseire, szemétdombokra hullt mirtus
koszorúkra, a legszörnyűbbre, amit ember tehet, a minden
napos erénytaposásra, a szeretet Isten-patakjának szennye
seire. Ó, borzadj meg önmagadtól, ha volt ezekben részed, 
éljed meg mélységes önmegvetéssel azt a gyötrelmes tudatot, 
hogy legjobban vétkezik az, ki a szeretetben gázol. Aki má
sét eltapossa, búnös, de ezerszer bűnös, ki a magáét szórja az 
út sarába. Saját szived szeretetkincsének megszentségtele
nítésétöl reszkess a legjobban, és núnden lelki mozdulat, mely 
emberek felé von, legyen gondos, imádkozó kritikád tárgya. 
Mert a legsúlyosabb és leggyógyíthatlanabb lelki bajok ered
nek emberek egymáshoz-kapcsolódásából, ha az nem lsten 
karjai között történt. ó ne ölelj át senkit, ha kezébe nem 
Isten tette a kezedet, és kérdezd szüntelen és újra meg újra 
százszor, akarod-e Uram? És lesd a választ lelkedben, ese
ményekben, életed alakulásában ; lsten válaszol azoknak, 
kik öt szorgosan kérdezik. Ha ezen a vonalon el nem merül
tél, a kárhozat szörnyű szikláinak legveszedelmesebb záto
nyát kerülted meg, és hálát kell énekelned érte az Úrnak. 
Ha pedig megzúzta hajódat és megtépte köntösödet ez a vi
har, rettegj, könyörögj, engesztelj. ó semmi se legyen sok, 
semmi se legyen túlságos nehéz neked, semmi se fájjon el
bírhatlanul, hiszen érett gyümölcse voltál a kárhozatnak, 
hiszen az Urat ott sebezted meg, ahol legjobban fáj, tetteid 
ördögi korbácsa egyenesen érte a Szívét ... A Lelket szomo
rítottad meg benne, ölelésre tárt karját taszítottad el, föléd 
hajló mennyei ajkától födted el arcodat, mikor a lelkedbe 
öntött szeretetkincset becstelenítetted, mikor emberségünk 
fönséges hordozóját, mennyországunk ragyogó talentumát, 
az örök Szépségnek szivünkbe tett zálogát, a szeretetet gya
láztad meg magadban. És ezt cselekszi a mi szerencsétlen 
földi nemzedékünk a vérfertőző, szennyes férfiakban, a leány
árudákban, a strandok vaskos flörtjeiben, a 11társaságok•: 
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raffinált kacérságaiban, a vásár-házasságokban, társadal
munk elnézöen kezelt, ezer, undorító lélekrothasztó szokásá
ban. Jaj, ki van köztetek, akit ez a métely nem ért? Ki van, 
aki a szivébe tett kincset növesztve őrzi? O, ha van valaki, 
az imádRozzék és meglátja magán a szeplöt, a szeretethibát. 
Minél kisebb a botlás, annál fájdalmasabb, mert annál meg
alázottabb, annál szenvedőbb a zokogva ráboruló, megsér
tett szeretet. 

De mindegy, mindegy, nagy búoök, kis búoök, ne al
kudozzunk, mind Istent bántja, miud a szeretetet sebezi. 
Forduljunk meg, akármerre jártunk. Ne méregessük tettein
ket. Vajjon a szerető édesanya fgy beszél-e: Késsel nem 
vágom meg a fiamat, de ezt a gombostűt beleszúrom? Jaj, 
ne mérjük rőffel a bűnt, és bánatunkat ne mérsékdje a botlé
sok «jelentéktelensége*· Mind a szeretet ellen van, az utolsó 
félretekintés a templomban, gondolatunk minden elszök
kenése imáink mélységeiből. Nincsen kis bún, mind az Istent 
bántja, az utolsó elfeledkezés is az irgalmas szeretetet tolja 
el magától. Forduljunk meg, akérhol jártunk. Legyünk újak, 
szebbek, lobogóbbak. A szentségnek nincs határa, mert a 
Krisztus-minta nem határ, hanem végtelenség. A búnnek 
nincs mértéke, mert mind ellenállás Istennek, és a legkiseb
bikben is c~irázik a mi gőgös, kárhozatos mértéktelenségünk. 
Az Irgalom nem büntet l'rte azonnal. mert nyomorúságun
kat látja. Büntessük mi önmagunkat. Nem szeges övekkel és 
ostorozásokkal, ez a penitencia gőgje volna és elsodorna, 
-hanem elszánt, komoly vállalásával mindannak, amit Isten 
földi életünk nagy próbaidején kioszt nekünk. Fegyelmezni 
akaratunkat, Isten akaratát keresni tetteinkkel, nagy ko
molysággal, nagy elhatározottsággal tartani penitenciát, 
igazi, bensőséges, lélektermékenyítő bűnbánatot. Búneink 
felismerésén és legyőzésén megtisztult szívvel fogni lényünk 
átképzéséhez, neveléséhez, hogy nemesülten, izzó szeretettel 
tartozhassunk Jézushoz. Siessünk, tallio nincsen sok időnk, 
siessünk, míg kezünkben van a lét hatalma, mfg szolgMhatja 
a lelket a test, mfg mintázhatja a testet a lélek, siessünk, mfg 
a lélek diadalkapujához szabadságunk hordhatja a követ, 
mfg önként szolgálhatjuk a szeretetet, mfg mennyei adomá
nyunk, a lélek korlátlan döntő hatalma, Istennek osztogat
hat ajándékokat. . . Érezzük meg eredetünk mélységeit, 
rendeltetésünk magaslatait, és mondjuk Jézusnak : Téged 
akarlak Uram, téged, a mennyországodat, «a te szenteiddel 
örökkön örökkét. A te szeuteiddel és az én szenteimmel, mert 
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a te szenteid az enyémek is. Mind az enyémek, nem hagy
nak el, hozzád vonzanak, nálad várnak engem. Közel vannak 
hozzám, feléjük kivánkozom, közéjük igyekszem, lelkükból 
merítek vigasztalást és segítséget. Kölcsönadom nekik teste
met és földiségem érdemszerző értékeit azzal, hogy felaján
lom tetteimet, lemondásaimat, áldozataimat azokért az elég
telen.;;égekért, melyek földi útjokon égették e sugaras, szere
tetszomjas emberszfveket. Kölcsönadják nekem a lelküket 
és mennyei örömeik kiapadhatlan erőforrásait azzal, hogy 
érdemeik, tetteik, szeretetük fényét a lelkemben szertesugá
roztatják és megedzenek, megacéloznak minden jóra. Igy 
élik az én életemet, s én élem az ő életüket, s eleven való
sággá tüzesítjük, amit a Hiszekegyben mondunk, - a szen
tek egyességét. 

Jó nekünk a szentek lelki atmoszférájában élni, velük 
egyesülten küzdcni. Nyomaikban Jézus Szívének imalelkü
letéhez is közelebb lépünk, kezükön vezetve abba mindig 
mélyebbre hatolunk. Ha Istent szellemben és igazságban akar
juk imádni, azonnal érezzük gyengeségünket, elégtelensé
günket. Az imádás, az Isten-dícséret nagy szolgálata meg
haladja erőnket, segítséget keresünk, magányos dalunk el
halkul, elvész a végtelennek határtalan csarnokain ; kórusra 
vágyunk, ég6 lelkek dicsérő kórusába szerelnénk tartozni, 
mert szegényül, képtelenül állunk egy fölséges, tökéletes 
Hatalom előtt. Ránk száll a szférák félelmetes csendje, hol 
az örökkévalóság szárnyasuhogása sodorja a percnyi ember
éltek millióit, kicsinységünk meggyötör, elnyom, és jó ne
künk, ha nem vagyunk magunk, jó nekünk, ha sokan vannak 
velünk, nálunknál mind jobbak, szebbek, akiknek szivei, 
mint szentjánosbogarak a firenzei éjtszakákat, kigyujtják a 
szférák csendjének fénytelen ürességét, akiknek ajka, mint 
hajnali madárhimnusok, énekes imaszóval zúgja tele a min
denek némaságát. Az igazi, a teljes ima a minden lelkek 
imája, a legforróbb Isten-dícséret a minden lelkekkel egye
sült magas1talás, a szeretet szent telhetetlenségének vég
telen melódiája. 

A szentek örömmel egyesülnek velünk Isten dicséreté
ben. Űk a lángoló lelkek, a sötétben égő fáklyák. az eleven 
harmóniák. Jó nekünk, ha tökéletlen dícséretünk a lelkek rön
séges magasztaló énekeivel egyesülhet, ha szerény dalunkba 
az ö akkordjaik vegyülnek, és lelki pompájuk sugárzása 
fénybe borftja a mi sötétségünket. Igen, jó téged magasz
talnunk, Uram, «Szenteiddel örökkön örökké~. Ezért egyesültek 
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áhitatgyakorlataikban oly szívesen az ég lakóival a Jézus 
Szive -Ájtatosság vezető szellemei, Szent Gertrud és Szent 
Margit Alacoque. A szentek Iliind fgy fogtak tüzet Jézu~ Szf
vén, és izzó imaszellemük kigyujt minket is. Egyesüljünk 
velük Jézus isteni Szivének imádásában. Imádjuk f Sziv
vel egyesülve a legszentebb Hárornságat s vigyük elébe dí
cséretünk adóját. Az imádás szellemének a szenteken át kell 
hozzánk férkőznie, belőlünk Jézus Szivébe ömlenie s ezen llt 
lstenhez áradnia. Az imádás az a végtelen tengerjárás, mely 
a lelkek szeretet-óceánjának vonzásaiból ered. Hordja az 
odaadás melegét, váltogatja az istenfélelem szent hűsének 
lélekjózanftó áramlásaival. Az imádás a lelkek atmoszférá
jának keringő passzát-szele, az élő, az elköltözött és meg
dicsőült szivek hatalmas hőhullámzása, «a minden sziv ki
rálya és középpontjat körül. Az imádás a szentek közösségé
ben az életjárás, az egység hordozéja; ezek szeretet-llrkok, 
ezek végnélkül egymásbanőtt, tropikus párázatú szent fo
lyók, melyekben az élő vizek keringenek «a minden élet és 
szentség forrásat körül. Az imádás a lelkek vére, a mi vérünk, 
a Krisztus vére, egyetlen létölelő, forró keringés, és nem lehet 
egyedül imádkozni. Aki imád, az egyesül, aki imád, az Krisz
Lusba olvad, aki imád, az milliónyi lélekből álló közösségben 
oszlik el, az elvész, az megszünt körülrajzolt személy, magára
maradt ember lenni. Aki imád, az adakozik és részesül, az 
feloszlik és formát ölt, az mt"gsemmisül és újraszületik. Aki 
imád, az nincsen és ezerszer újra van, mert az imádság, bár 
egyéni akarat a meginditója, mikor megvalósul, már nem 
egyéni többé, az egyén legmagasabb aktusa, melyben önma
gát adja át, hogy eloszoljon a lelkek nagy szellemi kozmo
szll.ban, melyben nincs körülzárt tulajdon, mert törvénye a 
szeretet, és a szeretet adás, közösség, egyesülés. 

A hatalmas, türelmes, Irgalmas aiv. 

14. Jézus szfvének két hatalmas szárnya van, melyekt'n 
Istenhez emelkedik : a világölelő, minden mélységt!t megjáró 
ismerel s a világot emelő isteni érzék, hatalmas vágy az lsten
ség magaslatai felé. Ez a sziv a mélységekböl kiált lstenhez 
és oly magasságokba száll, hol nem jár senki más. Tudja, 
hogy az igazság tanújául jött a földre. Át van hatva kOlde
tésének méltóságától és hatalmától : «Minden hatalom ne
kem adatott égen és földön•. Mélységes tűz hevíti : tazért 
jöttem, hogy tüzet hozzak a világra•. Szelleme pünkösdi 
vihar, és megújitja a világot. Tudja «honnan jött ki és hova 



300 PROHÁSZKA OTTOKÁR 

kell visszamennie~. - Istenből Istenhez. Jézus hatalmas 
volt beszédben és cselekedetben. Szelleme átlelkesítette az 
apostolokat, a vértanúkat, a szenteket. Ö a •fortis armatus., 
az erős fegyveres' ember, ki ott őrködik lelkünk küszöbén. 
O védelmezz, segits minket, Uram, te erős ember, te diadal
mas felfegyverzett hatalom l O védelmezz, mert oly rövidek 
lelki lélekzeteink l Szellemi légkörben úszunk és lelket kel
lene folytonosan belehelnünk, lelket kellene osztogatnunk. 
Nagy közösséget kellene szüntelenül éreznünk, s mint a ma
gasságok szálldosó madarai, az ormok széljárásainak nagy 
ütőerein keresni az utakat, melyeken Isten felé szálltak 
legjobbjaink. Segits bennünket, mert bebörtönöz a testünk, 
körülhálóz apró igényeivel, lefüggönyözi láthatárunkat és 
közellátóvá lesz parancsaitól a lelkünk. Tettról-tettre gör
dülő rögös kerekeken visz, rossz kerékvágásokon zörög ve
lünk, szándéka csak zökkenőról zökkenőre ér, és nem érzi a 
lélek messze akarásainak beláthatatlan vonalát. Végtelenbe 
tünó célpontok felé sodorna a belső szomjúság, és lélekzet
telenséglink nem szabadul a testnek súlyos ponyvái alól. O 
fogj át engem, te Hatalmas, fogj át és suhogtasd meg vég 
telen szárnyadat, az én erőm legyen a fogódzásom, az én aka
ratom legyen a könyörgésem, az én tettem legyen az odaadá
som. Ragadj el engem, járj be engem, cselekedjél velem, raj
tam, bennem ; használd az erőmet, itt a munkára feszített 
karom ; használd a gondolkodásomat, itt van a megisme
résre gyúlt szellemem ; szórd a szeretetemet, itt van kis 
öröklámpásom, a szivem. Tüntesd el erőmet hatalmadban, 
látásomat tekintetedben, szeretetemet szivedben, és add 
nekem a legkisebb eleven szikrát önmagadból, hogy égjek 
benne és égjen bennem mindörökké l 

Jézus szive türelmes. A türelem a lélek erős reakciója, 
erőkifejtés a ránehezedő terhek ellen. Helytállani, kitartani, 
nem ingadozni - ez a türelem jellegzetes ténye. Nem csupán 
passziv elviselés, hanem győzelmes erő. A világ nem érti a 
türelmet, mert nem próbálja. Csupa ingerilltség, csupa fd
borzoltság, csupa méltatlankodás. Kuszált lelkek, akik 
messziről nézik a türelmet, nem látnak benne egyebet, mint 
puszta zérust. A maguk rendszertelenül csapkodó ellenállás
kisérleteinek hiányát. Pedig a küzdelemben megőrzött egyen
súly llltszólagos zérusa rendszeres erőkifejtést rejtl!get. 
Mennyi hatást kell kornpenzálni l ~ nem pusztán lekom
penzálni, hanem szervezni, beirányítani, az Istennek adott 
munka kerékvágásába tolni. Az Istennek felajánlott, Isten 
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kedvéért örömmel fogadott szenvedés olyan, mint az életre 
törö ellenerő, melyet a lélek múvészete váratlan fordítással 
az élet pozitfvumának irányába állit : mint az emberi tech
nika, mely magukban véve romboló természeti erőket visz 
az emberi akarat szolgálatába, pusztító elemeket, tüzet, 
vizet, szélvészt, villámot soroz érdekeinek műhelyébe, vagy 
szándékainak igájába fog. A türelem a lelki életnek fölséges, 
bölcs te-:hnikája, mely minden balsorsot, minden káros szen
vedélyt, mir11ien lelki fájdalmat az örökkévalóság szolgálatába 
küld. A lélek viharai, szélvészei, árvizei és villámai engedelmes 
erőkké válnak szelid, de győzhetetlen kezében. A türelem 
tehát nagyon tevékeny. Nem látsza tos, akár a kábelben futó 
áram, vagy a testünket átjáró meleg. De cselekszik, nagy 
erőkön játszik, és termékei az életbölcseség tettei. 

Ezt a folytonosan tevékeny türelmet szemJéljük Jézus
ban. Mint «holt terheu hordta az egész világot, ez volt a fel
adata, nagy keresztje, szenvedése. Hordta szótlanul, panasz
talanul, mosolygó arccal. Mélyen és keserűen érezte, de a 
szenvedéssel szemben Jeikülete túzpróbás merő türelem volt. 
Jézus életében rendesen leköti figyelmünket a látható szen
vedések szörnyll kálváriája, az utolsó huszonnégy óra ; rá
gondolunk olykor az utolsó három esztendő fáradalmaira és 
nélkülözéseire, talán a harminc év rejtett szegénységére is ; 
de legtöbbször feledjük a megváltás küldetésének szakadat
lan tudatát, mely az emberiség búnterhének folytonos szem
léletét és viselését jelentette. O volt-e pillanata Jézus életé
nek, melyben istenileg tevékeny türelemre ne lett volna szük
sége velünk szemben? Hiszen búneinkben nyitott sebe vol
tunk, hiszen hordozta minden gonoszságunk látomását, és 
szeretett bennünket; Tudta, látta minden bántásunkat, 
szentsége ellen irányuló gonosz merényleteinket - és szere
tett. Mi egyéb ez, mint szüntelenül munkás türelem? Mi 
egyéb ez, mint isteni ellenállás egyénenkint minden bllnnek, 
minden gonosznak, és a megbocsátás nagy fegyverének, a 
lélekország e csodatevő hatalmának, az isteni türelem és 
szeretet termőföldjéből való kisarjasztása. Nézzük meg Jézust, 
hogyan tekintett a búnösre, aki az ő belső és szüntelen kál
váriájának forrása volt ; szégyenkezzünk, és tanuljunk türel
met kis balsorsainkkal szemben l 

A türelmes szenvedésben sok búsvéti érz~s. sok lélek
tavasz rejlik. Jézus lelke sohasem volt komor. Ha fején 
töviskoszorút látunk is, tudjuk, hogy a lelke tölgykoszon'ls. 
Az igazi, a győzelmes türelem nem gyötrődik. Felülról nézi 
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az emberi szenvedések ziláit ösvényeit, tép~ bozót1ait. Ez 
Krisztus türelme, melyből ha ki is tör a méltatlankodás: 
<Meddig visellek még el benneteket?• - ugyanakkor Jt'!lket 
emel, gyógyit. Ez a türelem derús, bfzó arccal jár a romokon 
is, a hullamezőkön is. Azért bízik, mert erős, és azért derült, 
mert bízik. Ez nem idegenség az emberi szenvedésekkel 
szemben, ez mélyebb megértése a szenvedésnek mint a békét
len kesergés, ez leszállás a fájdalrnak legmélyére, ahol meg 
lehet csókolni lsten tenyerét, - mert a fájdalmakat Isten 
nyujtja felénk, s aki fenékig üríti a poharat, megtudja, hogy 
a kehely lsten keze volt. A türelem azért mosolyog a fájdal
mak hordozása közben, mert tudja, hogy minden szenve
désnek természetes szerkezete az, ami a Golgotáé ; húsvétot 
hordoz méhében. Ki értené meg e nélkül a szentek szenve
délyes sóvárgását a fájdalomért? Tudták, hogy a fájdalom 
a szeretet legtüzetesebb próbaköve ; és a szerető, áldozatos 
Uirés szent örömét, tennészetfölötti báját szomjazták benne. 
Ezt a húsvétot kell nekünk is fájdalmainkban meghóditanunk. 

Jézus Szíve irgalmas. A keménystg összeférhetetlen az 
igazi lelki nagysággaL Igazán nagy szivekben mások szeD
vedéseivel szemben nemes részvétnek tüze ég, s a környe
zetre ennek jótékony melege sugárzik. A Megváltó életpro
grammja az irgalmas szamaritánusé volt és nem a levitáé, 
aki szivtelenül sietett el a szenvedő mellett. Tanítványainál 
is a szeretet cselekedeteit sürgeti Jézus. «<rgalmasságot aka
rokt - «legyetek irgalmasokt - ez az Úr parancsa a szent
irásban. A szent Szivnek szentelt votívmise introitusa az 
irgalmasság szavaival kezdődik. Jézus Szívének szeretete az 
ember iránt mindene~előtt irgalmas szeretet. Jézus akarja, 
hogy igy érezzünk mindazokkal szemben, akik gyengék és 
nyomorultak. Szelidségünk legyen az ő támaszuk és erőssé
gük. Keménységünkkel sohase adjunk alkalmat arra, hogy 
mások védekezésból hazugságokhoz vagy elferdítésekhez 
nyúljanak. Jézus nem akarja az elnyomatást, nem akarja, 
hogy a keresztény közösségben a szegénynek a megvettetts 
legyen az osztályrésze. Szíve arra tanítja a világ nagyjait, 
hogy a kicsinyekhez leereszkedjenek, mint ahogy ö maga 
~olytonosan a szegények és a szenvedők pártfogója volt. Az 
Irgalmas Jézus tanítványai az egyház kezdete óta nyilt harc
ban állottak a klasszikus világ keményszfvúségével. Késöbb 
jött A~isi sz. Ferenc, az irgalmas szeretet átszellemült apos
tola, ki a szegényeket testvéreinek nevezte s a szegénységet 
úrnőjéül és királynőjéül választotta. 
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Jézus Szíve egyhézára hagyta az ir~S<~Imus felebaráti 
szeretet parancsát. Ez volt az örökség, mely az első keresz
tények közösségél illatos kertté, a testvéri sz• retet paradicso
mává alakította. Ez nem maradt mindig így, de az Úrnak 
parancsa ma is az a nagy tradició, mely a keresztény szívek
ben századokat áthidalva él. Krisztus egyházában mindig 
újra meg újra hintik az emberiség sebeire az irgalmas sza
maritánus olaját. Ez az olaj nem fogy ki soha. Irgalmasságot 
akarunk mi is gyakorolni azzal, hogy hűségesen imádkozunk 
másokért, a betegekért, az éhezőkért, a foglyokért. Az irgal
masságnak sok múve esik most a szociális tevékenység kere
teibe. Kár, hogy ez az új név adódott, mely nem hordja 
régesrégtől Krisztus bélyegét, mint a Caritas hagyományos 
művei. melyek programmjukat szintén közvetlenül az irgal
mas szamaritánustól származtatják. 

Az isteni Szív irgalmasságát akkor értjük meg igazán, 
ha magunk is gyakoroljuk aszeretet műveit. Oly csodálatosan 
meleg lesz a szivünk körül, és csak akkor jutunk tudatára 
annak, hogy Isten ezerszer irgalmasabban bánik velünk, 
mint mi a szegényekkel. Akkor lép csak igazán a lelkünk elé, 
mennyi jót tesznek nekünk az emberek, mennyi könnyebh
séget és kellemességet nyujtanak nekünk szolgálataik. Végre 
is semmivel sem érdemeltük meg, hogy egész életünk Isten 
jótétemt'>nyeinek és embertársaink szolgálatainak sűrú szöve
déke .}egyen. Irgalmas szeretet adta nekünk a létet, irgalmas 
szcretet tart életben. Nem kell-e szívünk szükségletévé lennie, 
hogy magunk is irgalmasságot gyakoroljunk? 

Menjünk tehát a szegények elé krisztusi szeretettel. 
A:L irgalmasságot Krisztus oly alaperénynek tekinti, hogy az 
utolsó ftfletet jövendölő szavaiban «Atyja áldottait& a könyö
rületesekkel, a kárhozottakat a könyörtelenekkel azonosítja. 
Annyira szereti az irgalmasságot, annyira akarja irgalmasságra 
nevelni lelkünket, hogy önmagát, az ó imádandó isteni lényét 
állítja a szegények és nyomorultak helyébe s Iránta való 
szeretetünket akarja rájuk hárítani. Mondhatott volna ennél 
súlyosabbat, adhatott ennél mélyebben megrázó tanácsot? 
A nyomorultban, az elesettben engem fogtok szeretni, engem 
vigasztaltok, engem öleltek át. Nem értitek? Minden emberi 
seb nekem fáj, minden emberi gyötrelem bennem ég, minden 
keserves, bűnös elesettség az én keresztem. A könnyek az én 
könnyeim, a szenvedések az én sebeim; a bűnök az én ostoroz
tatásaim. Eszméljetek, tárjátok ki karjaitokat, siessetek a 
nyomor felé ; nem ismeritek a hangomat? Én éhezem, én 
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szomjazom, én fekszem elhagyottan, én zokogok a szegény
ség zugaiban. ~n nyujtom felétek könyörgésre kulcsolt 
kezeimet, az én , könnyem pereg a nyomornak szennyes 
köntösén, az én idegeim reszketnek a bekötetlen sebek 
sajgásaiban. Nem ismertek rám? Az én keresztem van a válla
kon, az én gyötrelmem a szfvek mélyén, a szenvedők, az el
hagyottak szent egységében ök mind Krisztusok, és én vagyok 
mindenik. ~n esedezem, én hívlak, én várom az irgalmat, 
én, aki a Mntől visszavásároltalak benneteket ; értitek-e 
már, hogy az irgalmasság nem ajándékosztás, hanem elodáz
hatatlan szent kötelesség? 

GyakorlaU kltele!Mgelnk vezfrlooalaL 

Ui.Jézus nekünk adja önmagát, szeretetét, szellemét, s adja 
minden melegségével, erejével és örömével. Tőlünk függ, hogy 
ezt ne csak mint jó birt vegyük tudomásul, hanem lelkünk 
tényleges tapasztalatává alakftsuk. Tudni, hogy a szeretet 
fogalma mit zár magába, még nem az eleven érzés, még nem 
a valóságos szcretet. Az isteni Megváltó igéri, hogy a szivéhez 
forduló áhitat, az erényeibe és lelkületébe való elmélyedés 
felgyujtja bennünk a szeretetet. Hiszünk ebben az fgéretben, 
kérjük a teljesedését. De egyéni erénygyakorlatokkal kell 
közremunkálkodnunk, hogy ez az igéret bennünk megvalósu
lásra jusson. 

Először azzal, hogy törekedjünk lelkiismeretünknek 
egészen gyengéd tisztaságára. Itt nem csupán azt a Jelki
ismeretességet gondoljuk, mely kerül minden tudatos bűnt, 
minden szabad akaratból elkövetett hibát. E mellett jut még 
hely sok morális fogyatékosságra, sok szivbeli hidegségre, 
sok öntudatlan tetszelgésre, sok nyomorúságra, mely lényünk
höz tartozik. Lelki életünkben annyi a szürke színtelenség. 
Majd hiányzik a nemes, egyenes szándék, majd a lovagias 
lelkület, majd az igazi részvét felebarátaink jó vagy rossz 
sorsában. Máskor hiányzik a kötelességérzet, a feszültség és 
az energia, a munka szelleme, a buzgalom. Igazán itt sok a 
szürkeség, mely a Jélekből a külvilágra is rávetődik, s az 
egész láthatárt, az egészéletet szfntelennek, pusztának mutatja. 

Ilyen állapotban lelkünket fonnyadt, ráncos archoz 
hasonlíthatnók, melyen sok önzés, sok önhittség, és nagyon 
kevés önismeret tükröződik. Archoz, melyen a határozatlan
ság bélyege ül. hiányzanak róla a világos körvonalak. Mennyi 
kapkodás olvasható rajta, a gondolatok, érzések és felindulá
sok micsoda ztirzavara. Aki a saját lelkének mélyen a szemébe 
néz, és fogyatkozásainak tudatára jut, abban felébred a vágy 
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Krisztus lelkének nagy stílusa után. Felébred az igazi erkölcsi 
értékek, a belső átmunkáltatás, a lelki finomodás, a több 
belátás vágya. És megérik benne az elhatározás, hogy mindent 
kiirtson magából, ami a lelket eltorzítja. Minél komolyabban 
járjuk a magunkba-térés útját, annál jobban növekedik szere
tetünk Krisztus iránt, képe annál elevenebben áll lelkünk 
előtt s kezd bennünket egészen betölteni. 

Ez a Krisztus-arc olyanná válik bennünk, mint a szün
telenül ránk néző, szándékainkat, mozdulatainkat folytonosan 
kisérő felsőbb értékelés. Vigyáz ránk. Tekintetét nem kerüli 
el semmi sem. Egyetlen percünk sem marad magára. Semmit 
sem tudunk elrejteni, semmit sem tudunk jelentéktelennek 
vagy mellékesnek venni. Akiben Krisztusnak ez az átható 
tekintete él, az nem felejti el soha az önfegyelmezést. Ez a szem 
belát a motívumok bonyolult szövedékébe, bejárja tetteink 
útvesztőinek egymásba torkolló folyosóit, titkunk előtte 

nem marad. S mert ő lát, mi is látjuk magunkat. Nem úgy, 
mint a mindeneken átvilágító Isten-szem, de úgy, mint a 
tetteink irány- és értéktényezőit látó emberi önismeret. Ez az 
egyre tisztuló látás a gyakorlati vallásos életnek legnagyobb 
eredménye. Nem pusztán látás, hanem küldések, vonzások, 
indítások és megállítások szövedéke. A Krisztus-arc nem 
csupán tekintet, a Krisztus-arcnak beszédes ajka van, a 
Krisztus-archoz vállainkat átfogó karok, vezető, hivő léptek 
tartoznak. A lélek otthonossá vált Krisztusának irányitó 
keze van, mely szelíden von, terel, és ujja érintése elég, hogy 
tudjuk, merre kell mennünk. Ez az érzékenység nem adódik 
készen. Ezt kérni kell, ezért dolgozni kell, ezért szenvedni is, 
verítékezni is kell, mint minden magas technikáért. A lélek
fegyelem technikája ugyanis nem puszta érzékenység, hanem 
az érzékenységgel párosult acélosság. Mint a magasiskolás 
nemes paripa, melynek nem kell ostor és sarkantyú, hanem 
megérzi Iovasának legenyhébb térde-szoritását, alig kezdődő 
kantárvonását, hogy finom rugalmasságú acélinaival azonnal 
teljesítse annak szándékait, úgy a gyakorlatilag fegyelmezett 
lélek nem szorul a szenvedések ostorára, olvas minden apró 
élettényből, minden legenyhébb érintésből, és friss, tavaszos 
erővel indul minden kivitel felé. Mert tudja, hogy életének 
formája, feladatai, körülményei isteni keretek, isteni érinté
sek, isteni vezetés, hogy mindezeknek forrása egyenesen rá
szabott, lelke érdekeihez idomított, gondvisdésszerű mennyei 
pedagógia, és munkába viszi minden erejét, hogy az égi 
nevelés kivánalmainak eleget tegyen. 

ProbAnka : Elmélkedések. U. 20 
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Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden komolyságunk
kal kell törekednü,nk akaratunkat Isten akaratával vég
legesen azonosítani. Erős urává legyünk minden vágyunknak, 
hajlamunknak, minden kedvetlenségünknek, depressziónk
nak. A lélek előteréből, ahova ezek mindig betolakodnak, 
erélyesen el kell távolitanunk őket, s elsősorban azt kell 
kérdeznünk : mit akar most tőlem lsten? Bizonyára valami 
egészen határozottat akar, mert életünk minden helyzetében 
megvannak a tervei velünk. Körülményeink, viszonyaink 
mögött az ő kezemunkája rejtőzik. Meg kell szándékait keres
nünk, hogy mindig és mindenütt elsősorban a mi Urunk és 
Istenünk akarata legyen számunitra a mértékadó. Erre kell 
lelkünket ránevelnünk, minden helyzetben ösztönszerűen 

Isten felé tekintenünk, szent akaratát tudakolnunk, annak 
elébe mennünk : «<me Uram, itt vagyok l» Ilyen lelkületből 
nő ki az élet nagy stilusa, hol a létnek erkölcsi értékei valóban 
érvényre jutnak s a lélek legbelső tapasztalataivá válnak. 
Ha idejutottunk, úgy vagyunk, mint aki a lelki ürességek 
pusztaságából hosszú vándorlás után a belső életnek igazi 
folyamához ér. Ezt a folyamot kell követnünk, mint az el
tévedt utas, aki a tenger felé igyekszik. Mi a végtelen Élet 
óceánja felé tartunk, és sokat tévelygünk iszapos állóvizek, 
sekély filozófiák, beteges képzelgések, üres szóbuborékok 
körül. Van ott is tenyészet, nevet a pontusi mocsár, de húz 
az iszap, kötöz a hinár, sa lélek mozgása lankadt lesz és beteg. 
Nekünk élő vizek kellenek, nem holt vizek, melyek meg
rekedve, önmagukban látják céljukat. Az igazi erős életnek 
élő vizek kellenek, nagy lendületek, nem passziv kontemplá
ciók. Az élő vizek vezetnek, az élő vizek valami másra mutat
nak, mint önmaguk, és ha követjük őket, valaki más felé 
tartunk, mint önmagunk. E Valaki Más, akibőllettünk s akibe 
visszavágyunk, minden tettünket beirányítja maga felé s az 
élő vizek mentén elvezet az örök óceánhoz. 

Benne kell magunkat, életünket látnunk. Ez annyit 
jelent, hogy létünknek minden eseményét, jelenségét, örömöt, 
jólétet, kellemetlenséget, veszteségeket, minden külsőt, ami 
ér és minden belsőt, ami megindít, a lélek hangulatainak, 
szeszélyes időváltozásainak zavaros tömegét az erkölcsi 
világgal kell vonatkozásba állítanunk. Ezzel annál a gyöke
rüknél fogjuk meg őket, mellyel az isteni gondolatokba vannak 
beágyazva. Egész lelki tartalmunk, mind a tudatos eszméleti 
élet, mind eszmélet-alatti jelenségeink, sok gyökeret hajtanak 
másfelé is - az ürességbe l Ily «gyökerek» a lélek ösztönös 
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reakciói, melyeken át nem árad beléje erkölcsi életerő. Más, 
ha az életet azoknál a gyökereknél fogjuk, melyekből a lélek 
erkölcsi értékei fakadnak, ezeket az értékeket vesszük irány
adókul, ezek szerint vizsgáljuk, javitjuk, nemesítjük cselek
vésünket. Ez a folytonos elmélyülés nagy valóságok benső 
megérzését nyujtja, melyeket tudtunkon kívül magunkban 
hordozunk. Igazi lelki élettartalmunknak állandóan megújuló 
tapasztalását adja, olajat önt a tökéletesség felé törésünk 
tüzébe. 

A negyedik követelménye a szeretet gyakorlásának és 
megtapasztalásának az, hogy áhítatgyakorlatainkat, lelki 
törekvésünknek minden aktusát, mint teljes érvényű, nagy
tevékenységű műveletel{et végezzük el. Akkor ezek is állan
dóan nagy lelki tényekkel hoznak bennünket érintkezésbe. 
Ha a szentségekhez járulunk, vagy imádkozunk, ezt cél
tudatosan kell tennünk, mint valaki, akinek határozott 
szándéka van, határozottat akar s a kezét kinyujtja utána. 
«Extendo memelipsumll, - «kinyúlok,,, - mondja Szent Pál, 
s így kell nekünk is tennünk. Kinyujtani a lelket, feszíteni 
az akaratot Isten és a nagy célok felé ... A _kegyelmi eszkö
zök használatában úgy kell munkához fogni, mint akik tényleg 
forrásból merítenek, mint olyanok, akik most igazságban, 
gyógyulásban, kegyelemben részesülnek, melyeket csak itt 
és másutt nem lehet elérni. Ha fájdalom, bánat ér, ha emberi 
hálátlanság, szeretetlenség bánt, szilárdan helyt kell állanunk 
és Krisztus szellemében felebarátunk javát, épülését, a köte
lességet elébe tennünk személyes fájdahnainknak, kellemet
lenségeinknek. Ki akarunk tartani, mint a harc golyózáporá
ban a tiszt, ki nem hagyja el a fontos poziciót, melyet vezére 
reábizott. 

Ez meg fog menteni a terméketlen érzelmi élettől is, 
a tartalmatlan külső gyakorlatokban való elsekélyesedéstől is. 
Valóságot, valóságot a lelki életbe, termékeny átéléseket, 
nagy, mozgató erejű érzéseket, gondolattól és érzéstől áthatott 
cselekedeteket. Isten az egész embert akarja, nem üres 
magatartás-sorozatokat (szokássá vált, tartalmatlan szentség
hez-járulás), sem tétlen érzelgéseket (tetteinkre ki nem ható 
imaszolgálat). Vonzalmaink értékét a belőlük fakadó tettek 
mérik, tetteink súlyát az őket lellcesítő átérzés és szándék 
szabja meg. Az ember természetes lustasága révén szívesen 
téved kényelmes automatizmusba vagy felelősségtelen öm
lengésekbe. Mind a kettő könnyú. Ami nehéz, ami kényel
metlen, ami feszültséget kíván, az e két erőnek összehangolása, 

20* 
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összeszervezése, egyetlen koncertté organizálása életünk 
egész vonalán. Ha elhagyjuk magunkat, tetteink peregnek 
gazdátlanul, érzelmeink hullámzanak eredménytelenül. A fe
szültség magatartásunk hitbe öltöztetése, érzelmeink tettre
váltása. Ez a munka az Urat és kegyelmét rögzíti lelkünkbe 
s úgyszólván kényszeríti öt, hogy velünk maradjon és szün
telenül válaszoljon nekünk. 

Próbáljuk meg ezen az alapvetően praktikus módon 
érni el nagy életcélunkat úgy, hogy lelkünk összes rnorális 
értékeit gyökerükben fogjuk és kivirágoztatjuk. Ha caak 
kissé is elmélyedünk, azonnal találunk ily értékeket. Lel
kületünk kialakftásának munkája a nagy tényekkel és érté
kekkel való érintkezésben erős és mindenestül valóságos 
érzéseket fog bennünk kiváltani, alakító, termékeny érzéseket, 
melyek nem puszta hangulatok, hanern lélekrnunkáló erők, 
a Krisztussal való életközösség cselekvő szimptomái, és belő
lük fakad az a «bővebb élet», melyért az lstenfiú emberséget 
öltött. 

•Tilekel pedig barátalmnak ueveztelek.• 

18. Jézus Szfve szakadatlanul dolgozik a világ megszen
telésén. A Megváltó élete, példája, szavai a fönséges morális 
erőnek megannyi emanációja, rnelyeket Szive a világba küld. 
Erényei számtalan emberszívnek szolgálnak az átszellemült 
élet impulzusául ; emelik, tisztítják a lelkeket köröskörül 
a földön. Nézd a tenger telhetetlen áradását, mikor enyhe 
hullámokban locsolja a partot s aztán mintha megpihenne. 
Hogy ömlik végig a fénylő homokon, hogy vész el a lagunák 
nádasaiban és ragyogó cseppeket hagy a part füvein. Ahová 
bejut, hozza a tengernek friss, acélozó lehelletét. Igy kép
zelern el gyakranami Urunkat és Megváltónkat, az emberfiát, 
az ő Istenből szahdt ember-szívéveL Hogyan önti végig a 
világon nemeslelkűségét, kedélyének szent sértetlenségét, 
erejének, mérhetetlen jóságának tengeráramlásait. Bizonyos, 
hogy ahová egy ilyen hullám elér, ott a lelkek új életre 
kelnek, új erőtől, új l<észséglől duzzadoznak. Úgy gondolom, 
hogy ez főleg a lelki élet két irányában érvényesülhet. 

A hitre nézve. A Jézus-szíve-áhítat az evangélium Krisz
tusát hozza közel hozzánk. úgy mutatja az Üdvözítőt, amint 
az első keresztények látták. Ha Szívét nézem, úgy áll előtlem, 
mint előttük állt, egész Isten-emberi nagyságában és sajátos
ságában szemlétem öt, mint a legfölségesebb múremeket s 
engedem lelkemre hatni, mint az emberiségnek adott nagy 
isteni megnyilatkozást. Mintha lstenségének minc.len tilkát, 
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emberré válását, keresztáldozatát, evangéliumát, életét, egy
házát, alapjaiban fognám. Ezek az igazságok úgy kinálkoz
nak nekem, mint szívének megannyi kisugárzása, mint szivé
ből előtörő lángolás. Képtelen vagyok a rövidlátó emberi 
értelem nevében tanításával és parancsaival szemben ellen
vetéseket tenni. Ki tenne ellenvetéseket a napsugárnak? ..• 

Tovább kérdezek. Vajjon a virágos mező, a Napnak e 
ragyogó gyermeke, a maga módja szerint nem több tanú
bizonyság-e a napnak erejéről és szépségéröl, mint a kalen
dárium paplrlapjai, melyeken az évszakok járását s a napi 
égboltozat állását szabályszerűen jelezve találjuk? Fordít
suk ezt a szellemi életre. Pompás virágzást, életkibontakozást 
látunk, melyet csupán a tudás, a definiciók visszaadni nem 
képesek. Akkor lesz részük benne, ha a Krisztus-hozta nagy 
kegyelmi tartalmat a lelkünkbe öleljü!{. ccEz szellem és éleb, 
ez az igazság, melyre vágyódom. Ez az igazi Krisztus, az 
isteni Szó, az Üdvözítő, ki bennem igazán lakik és kegyel
meiben nekem átadja magát. 

Krisztusnak isteni adakozása hitéletünk rnellett átjárja 
kedélyéletünkel is. A kapcsolat Krisztussal lelkünknek foly
tonosan az érzés frisseségét és rugalmasságát hozza. A világ 
szellemi atmoszférája sok bacillust, sok lelki infekciót rejte
get. Érzékenység-elemek, haragra, bosszankodásra vivő haj
lamok vannak lelkünkbe szőve. i\legesik, hogy elkeseredés, 
unalom, életuntság légkörében élünk, mely mindenáron és 
hosszan ránk tapad. Az evangéliumból azonban tiszta, friss 
magaslati levegő áramlik felénk. Az ilyen lelkület beteg
szobájába úgy lép a Krisztus, mint aki új atmoszférát hoz 
magával, mint aki az E:rdők s az illatos hegyi rétségek lehel
letét hordozza ruháiban. Hogy sóvárog feléje a lelkem, 
hogyan ke11 őt félő tisztelettel, bízással fogadnom, mint erős 
barátomat, ki az élet teljességével közeledik felém l Szivem 
tágra nyilik előtte és esdekel, hogy lehelje őt szinig szellemé
vel. Mikor a reggeli levegőnek friss lélekzete a tárt ablakon 
bevonul szobámba, minden régi, használt levegőnek ki kell 
térnie és helyet kell adnia az új nappal tiszta hűvösének. 
Krisztus ccjó hir»-ének szent életlehellete, hatolj be így a szí
vembe, járj át egészen l Teremts bennem átlátszó tisztasá
got, kristályos lltlátszóságot l Javíts engem, ints engem, tölts 
meg engem életem újjáalakítására nagy buzgalommal. Ne 
engedd, hogy gyásznak, világfájdalomnak adjam magam. 
Ne engedd, hogy tétlen, álmatag létben elfeledjem, elveszit
sem magam. Hadd meritsem érintésedMI megújulásom 
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olthatatlan vágyát, a te tavaszodat, mely nem múlik 
el soha l 

Folytonos szellemi megújulás, az evangélium szellemé
hez való idomulás' kell nekem, hogy kevésbbé legyek mél
tatlan isteni barátomhoz. Nagyon jól tudom, hogy Isten, 
az Úr, milyen mérhetetlen lelki méltóságra szánt bennünket, 
mikor egyszülött Fiát barátul adta nekünk. És azt is tudom, 
mennyi por tapad reám, a vándorlásnak, a küzdésnek mennyi 
rossz nyoma. De most minden kétségem eloszlik. Most szív
vel és lélekkel csak egyet akarok : lelkileg megújulni, meg
tisztulni, megerősödni. Őszinte és határozott akarok lenni, 
mint ez a Megváltónak kedvére van. Nyitva előtte a lelkem, 
hogy ki és be járjon rajta és lakást vegyen benne. Hogy ez 
a lélek egészen át meg át legyen hatva az Úrnak szellemétől, 
jelenlétének illatától. Szívembe akarom a szívét, arcomra 
az arcát, kezembe a kezét, magamhoz szorítom ezt a kezet 
s úgy vezettetem magam általa. Szenvedélyesen szeretem 
ezt a Krisztust. Nem elég nekem, hogy rám nézzen, hogy 
hívjon, hogy vezessen. Nekem az is kevés, hogy a Krisztus 
öleljen meg. Be akarom lélekzeni őt, vagy odaadni maga
mat, hogy leheljen be engem. Nekem minden egyesülés kevés 
addig, míg tudom, hogy magam külön lélek módjára vagyok. 
A szeretet nem lenni akar, a szeretet adni és elveszni akar. 
Át akarok változni Krisztussá. Élni akaro!{, de ne úgy, hogy 
én éljek, hanem Krisztus éljen bennem. Neki adom szemei
met és füleimet, hoQY lásson és halljon velük. Neki adom 
kezeimet, hogy dolgozzon velük. Neki adom elmémet, kép
zeletemet, emlékezetemet, hogy isteni tetszése szerint éljen 
velük. Neki adom a ~ívemet, hogy szeressen vele, neki adom 
a szabadságomat és az örökkévalóságomat, hogy akarjon és 
éljen, imádkozzék és örvendezzen helyettem és bennem min
den időkön át. 

A szívnek e lángoló vágya magában nem elég. Bele kell 
költöznie életünk mindennapiságába. Barát!'águnkat Jézussal 
ki kell dolgoznunk, meg kell alakítanunk. Akit Krisztus barát
jának nevez, annak a természetfölötti értelemben vett jó 
nevelést sohasem szabad megtagadnia. Ne legyünk kislelkűe!.:. 
Kegyelmével ezt el lehet érni. Jézus maga hív bennünket 
baráti közelségébe. Az egyformaság, az egymáshoz hasonulás 
törvénye, mely minden lelki közösségben érvényesül, ebben 
az esetben kudarcot vallana? Bizonyos, hogy a Jézus barát
ságára való hivatottság lelkünkben a tisztaságra, igazságra, 
erőre törekvést fogja felébreszteni. Bizonyos, hogy rnint Jézus 
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barátai, hozzá hasonlóan meleget és lendületet fognak a meg
dermedt világgal közölni. Barátsága kényszeríteni fog arra, 
hogy a hitet, reményt és szeretetet szüntelenül elevenen hor
dozzuk magunkban. Minden egyéniség hat a környezetére, 
jóra indító morális energiát sugároz bele, vagy befolyást 
áraszt a rossz felé. Egész lényünkből, minden tettünkből, 

magatartásunkból áradjon az a szent és győzelmes tudomás, 
hogy Jézus bennünket életörömre, életerőre ébresztett és hogy 
erre másokat is rá akarunk segíteni. Krisztus barátsága olyan, 
mint a világosság, nem lehet egyedül hordozni, nem lehet 
elszigetelten birtokolni; aki megszerezte, akaratlanul oszto
gatja. Nem lehet csak magunknak világítani. A fizikai fény 
is osztogatás, de a lelki fényesség százszorosan az. Aki vilá
gít, az mindenkié. A Krisztus-barátságból fakadó szent élet
öröm a föld legsugárzóbb világossága. Vannak lelkek, akikben 
annyi tavaszt, annyi harmóniát, annyi fogyhatatlan élet
bőséget termel, hogy közelükben akaratlanul is a földi meg
dicsőülés egy nemére gondolunk. Lábaik még a földet tapos
sák, de lelkeik az égi halmokon járnak. E természetfölötti 
benyomást érezték mindazok, akik a szentek földi tartózkodá
sának atmoszférájában éltek. 

Ma is élnek szentek közöttünk. Nem találjuk őket? Mert 
hallgatnak. Az <<ém szó nehezen hagyja el ajkukat. És mert 
egészen eltünnek Krisztusukban, eleven Isten-közelséget 
hordoznak magukkal. Csak akit szavaik, tetteik szent háló
jába fognak, az ismeri meg őket. Lelkek halászai, mint az 
apostolok. Hol vannak? Krisztus tanítványai, barátai között. 
Keressük, ismerjük fel őket. Krisztus szeretete, mint szent 
ragály adódik lélekről lélekre. Hacsak nem vagyunk mindcn 
nemessel szemben megérdesültek, egy igazán mélyen Isten
szerető lélek közelsége belénk oltja, vagy lassan belénk szivá
rogtatja szíve kincsét. Ne zárkózzunk el e hatások elől. 

A magába fojtott lélek elzárja az életközösségek nagy és ter
mékeny áramlásait maga körül és mint a betokozott sejt, 
lassan kiszárad. A Krisztus-hüség egymásbaolvadást, önfel
áldozást jelent. Krisztusnak mindnyájunkra sugárzó barát
sága egymás barátaivá tegyen bennünket és valósuljon meg 
rajtunk a ma és mindenkor időszerű megváltói szó : «Arról 
fognak megismerni benneteket az emberek, hogy szerelitek 
egymást.& 
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Isteni barAtunk lábainál. 

1'7. Jézushoz megyek, a fönséges Istenemberhez, aki el
jött közénk, mert tudta, mi kell szívünknek, lelkünknek, 
egész életünknek, s · mindezt saját lelkében, saját életében 
akarta elhozni nekünk. Jézushoz megyek, aki világítva élt 
közöttünk, aki azért jött, hogy szeressen, hogy vezessen. 
Minden érintése mélyen a lelkembe nyúl és mint bimbót a 
rneleg tavaszi lehellet, kinyitja Isten arca felé. Az én «embe
rem• ő (János 5, 7), a jóságos, akinek mindent elpanaszol
hatok, ami lelkemet súlyosbítja. Hozzája kell mennem min
den kétségemmel, minden gondolatommal, minden fájdal
mammal. Abban, hogy rnilyen volt a lelke Istenhez, világhoz, 
emberhez, meghallom a választ minden kérdezésemre. Tudom, 
hogy nemcsak önzetlennek, nagylelkűnek akar engem, tudom, 
mivel készíthetek örömet fönséges lelkének. Arnint lélek 
hasonul lélekhez, arnint élet meríthet életből, úgy akarja 
Jézus, hogy hozzá idomuljunk és belőle éljünk. Azért lép 
elénk az evangéliumok soha nem halványuló vonásaiban, 
azért virraszt köztünk, rnint oltáraink szentséges lakója. 
Evangélium és eucharisztia rnindent megadnak nekünk arra, 
hogy vele érintkezzünk. Mindkettővel áthatja lelkünket, 
rnindkettővel árasztja kegyelmeit belső életünkbe. Jézus 
akarja az ernberlelkekkel ezt a közvetlen együttélést, akarja, 
hogy néki a lélek tartózkodás nélkül kibeszélje magát. Meg
számlálhatatlan sokszor igazán nincs a léleknek Jézuson kívül 
senkije. Vannak problémáink, melyekre csakis akkor hull 
világosság, ha a lelkünk legmélyén mutatjuk meg Istenünknek. 
Akkor, ha Isten kezébe tesszük őket és lelkünk legbenső rej
tekében lessük Isten válaszát, hogy követendő lelki magatar
tásunkat belöle kiolvassuk. Oly sok minden van, amit a földön 
senkivel sem közölhetünk. Nem csupán azért, mert meg nem 
értenék, hanem gyakran azért is, mert épen a legkedvesebb, 
legmeghittebb barátainkról, hozzánktartozókról van szó. 
Talán szívünknek panasza van rájuk, talán valamerről nem 
értjük jól egymást. Vagy talán belső változások mentek végbe 
bennük, rnelyekről maguk sem tudnak. Ilyenkor alig lehet 
valanút szavakba önteni. Hogyan tolulna szernrehányás 
ajkainkra ott, ahol lelkek változtak el velünk szemben? 

Gondolkodás- és érzésmódunknak legsajátosabb hang
nemeire, mindarra ami nagyon is mélyen, a lélek gyökerei 
körül él bennünk, nincsen szavunk, e1.ek a szó legteljesebb 
értelmében elmondhatatlanok. Ezekről csak önmagunk tu
dunk, egyedül nézzük lényünknek e rejtett birodalmában 
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lejátszódó eseményeket. 1.\linden ember sajátossága eszmélésé
nek legmélyéről fakad, a lelki világ megközelíthetetlen örvé
nyeiben készül és a maga abszolut mivoltában csakis ott 
mutatkozik. Itt van a léleknek legtitkosabb, mindenkinek 
hozzáférhetetlen birodalma, melyről az imádság beszél : 
«<sten, kinek nyitva minden sziv, kihez szól minden akarat, 
tisztítsd meg a Szentlélek tüzével szívünknek gondolataib. 
Isten behatolhat oly mélységeinkbe, hova a sziv ha még 
akarna sem bocsáthatna be senkit. Isten akkor is érti az em
berszívet, mikor annak nincsen szava, hogy magáról és álla
potairól számot adjon. 

Igazán megszámlálhatatlan esetben csak az Egyetlen
egy, az Úr marad nekünk, aki lelkünk szótlan beszédére hall
gat. Akkor is, ha szülők, j óbarátok, hitvestárs élnek mellet
tünk. Istennel folytatott e párbeszédeinkhez legközelebb álla
nak azok a lelkünk legbizalmasabbjaival töltött percek, me
lyekben a szónak alig van szerepe és inkább hallgató lelkek 
merülnek egymásba. Emberekből, kiket Istenben szeretünk, 
sugarak áradnak reánk, melyek világítva, tisztítva mélyed
nek kuszált gondolat- és érzésvilágunkba. Ha ránk néz, job
ban látjuk magunkat, ha vállunkon pihen a keze, tudjuk, 
merre kell mennünk. Talán nem lát belénk úgy, mint mi lát
juk magunkat, s mégis tekintete okozza, hogy jobban lát
juk magunkat. A lelki élet paradox jelenségekkel van tele, 
és az egymáshoz kapcsolódó, egymásban élő egyéniségek 
lelkei között az áram-indukciókhoz hasonló tünemények 
játszódnak le, melyekkel önmagukba és egymásba több ener
giát, tevékenységet, több szeretetet, több életet árasztanak. 
Ezt a közösséget nem a szavak hordozzák, ez az egység más 
tengelyen jár, és az ismeretlen, titokzatos lelki affinitások 
tartományából való. A szavak sokszor inkább útban vannak, 
és ebben az értelemben igaza volt annak, aki azt mondotta, 
hogy a beszéd nem annyira a gondolatok közlésére, mint 
inkább elrejtésére való. Akiknek lelkei Istenben olvadtak 
eggyé, azok nem a szavak hídján járnak. A szó csak annyi 
ott, mint a hegyi vándorlónak az útmutató tábla ; ki zavar ná 
össze a fákra mázolt szfnes jeleket a völgyek, az ormok, az 
erdők váltakozásával, a havasi lélekzetek jövésmenésével, 
patakzúgással, szélsuttogással? A szavak nem adnak többet 
a lélekből, mint turista-egylet rajzolta sávok a fönséges tá
jakból, a magasságok vándora rájuk pillant, felveszi irányu
kat és indul a beláthatatlan felé. Ilyen beláthatatlant nyit
nak meg az egymáshoz intézett szavak azokban az Isten-
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termelle egységekben, melyeket az Úrnak fölséges játszó 
keze egészen nekiadott lelkekből alkot. Akarja, hogy embe
riségükből úgyszólván kilépve, egy-egy pillanatra úgy iz
leljék egymást, amint ő látja őket. Az egymásba intuálás
nak e fönséges perceivel egymásnak közvetlen lelkiségébe 
meriti őket, és már itt a földön átvillantja rajtuk a lélek
l{özösségeknek természetfölötti szépségeit, melyeknek nagy 
kozmikus közege a szeretet. Nem azon múlik a megértésük, 
mit mondanak, beszédük elégtelenségét tudják. De kitárul
nak egymásnak, értékeik kicserélödnek, bensőleg egy szer
vezetté, egyetlen lelki rendszerré válnak. Bár földi létfor
máik, organikus egyéniségük külön lényekké szakítja őket, 
élik a lelkek közösségének nagy egységesítő erejét, a spiri
tuális világnak azt a minden eszmélést szeretetközösségbe 
vonzó győzelmes aktusát, melyet földi szavunkkal Isten
közelségnek nevezünk. Sehonnan sem jön a lélekhez oly közel 
az Isten, mint neki teljesen átadott lelkek hozzánk hajlásá
ban. Milyen jótékony, milyen boldogító az, lelkekkel, kik fön
séges mértékükben, belső harmoniájukban lstenben áttisz
tult mivoltukban felettünk állanak, ilyen mélységes kapcso
latba jutni, belsö világunkat nekik szeretettel kiszolgáltatni 
és irányitásukat elfogadni. A lélek mintha bennük mindig 
bensöbben önmagára, önmagában Istenre lelne, s a termé
szetfölötti értékek e folytonos kicserélődéseiben a tisztulás
nak határtalan útjára lép. 

Az emberi lélekközösségeknek ez a csodálatos ereje, 
melyeken mindig megérzik a természetfölöttinek illata, a 
maga összes emberi szépségével és hatalmával együtt csupán 
egy-egy lobbanása annak a határtalan tűznE'k, mely Jézus 
személyéből árad felénk, hogy egészen magába olvasszon 
bennünket. Azért az igazi, a legmélyebb lelki vonatkozások 
nem is egyebek, mint öntudatosan közös elmerülések ennek 
a szeretetnek tengerébe. Mindaz, amit emberlelkek egymásba
olvadásáról mondottunk, végtelenü! fokozott mértékben áll 
Krisztussal való egyesülésünkről, mert ez az egyesülés min
den más emberi érzésünknek is forrása, és az a <tSzereteb, 
mely nem a krisztusi szeretet e természelfölötti talajába 
bocsátja gyökereit, nem is életképes, inkább romlásunkra, 
mint üdvösségünkre van. lsten féltékeny, de csak azokra, 
akiket az ö imádandó lényén kivül szeretünk. Isten féltékeny, 
de csak oly szeretetre, mely bennünket tőle eltávolít. Lehet 
földi társakat, vezető lelkeket egészen Benne és egészen Neki 
adottan szeretnünk, áldozatosan, magunkat mindinkább 
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fE-ledve hajolni feléjük, Istenbe merülve, hálalelten gyönyör
ködni bennük. Az ilyen szeretetre Isten nem féltékeny, hanem 
megtisztítja, bearanyozza, szent lélekkulcsot mintáz belőle, 
melyet a szeretett lény kezével teszünk Isten lábaihoz. 

Igy akar velünk Krisztus egyesülni. Az ilyen személyes 
emberszeretet az ő szeretetének kapuja. E szent portikuszon 
áthaladva érezzük, hogy a Végtelennek szíve küldi kegyel
mének sugarait szívünk felé. Megfog és vezet ez a sugár, job
ban és mélyebben átjár, mint a pogány mágusokat a karácsony 
csillaga, mert emberszívünk a kegyelem otthona, s e sugarak 
Isten szívéből hozzánk hazajárnak. Ha egyszer megérintették 
lelkünket, úgy érezzük, hogy mindig azért éltünk, minden 
nyomoron, talán nagy eleséseken, sötét bűnösségeken azért 
gázoltunk át, egész multunk, mint mágnesre a szétszórt vas
szemek, rendeződik, beáll e szeretetnek mindenható pólusai 
felé. Ezért voltunk, ezért lettünk, ezért éltünk és nagy ter
mészetfölötti öntudattal érezzük át rendeltetésünket, a min
den lelkek egységében Krisztusba-olvadásunkat. E Szívben 
ismerjük fel magunkat, e Szívben tudunk semmivé válni, 
s e Szív, amint egyre jobban övé vagyunk, százszorosan 
visszaad önmagunknak. Annak a jobb önmagunknak, kit 
elfödtek a renyhe életösztönök, akit elfojtottak mocsaras 
lehelletek, kinek feltörő akarásai, mint a vulkánok mélyére 
fagyott tüzek, hasztalan feszültek bennünk és csak egy-egy 
titokzatos villanásban ütöttek végig rajtunk, míg a sötétség 
útjain jártunk. Most kiáradt ez a tűz, s a tűz pusztít, perzsel, 
semmisít, de új földet, bőtermő lávaföldet önt szét a lelken, 
melyen majd az élet tüzes bora fakad. 

Ezt a rejtett, er;t az eltemetett, Isten-csókolta ént sza
badítja ki az érzékek börtönéből a krisztusi szó, amit Urunk 
lábainál hallgatunk, a krisztusi Szív, melynek dobogását 
lessük, míg mellén pihenünk. Aki megélte ezt a tavaszt, annak 
minden tavasz csak e lélektavasznak utánzó szimboluma. 
Nem másolata, annak nincsen mása, csak napsugaras szín
játéka, édes klaviaturája, melyen az isteni Kéz a szegény, 
tompa, néma anyagból a lélek dalait hívja elő. Azért az igazán 
önmagára talált lélek nem fél többé testétől és érzékeitől, nem 
fél a látványok, az illatok, az emberi vonzalmak elterelő 

hatalmától, mert mindezekben nem tud mást látni, mint 
Istent s a szellemi lét fönséges gyermekszemével, a magasabb 
örömök szent idegenségével nézi az anyagi emberség bűn felé 
vezető utait. Neki minden szépség Isten költeménye, minden 
lélekadás lsten kiáradása. ~s mint az értés keresi a szó 
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mögött a gondolatot, vagy inkább nem is veszi tudomásul 
másként a szót, mint a gondolat nagy áramlásának felénk 
csillanó habfelületeit, úgy az ilyen lélek nem merülhet el a 
teremtményben, hanem keresi mögöttük a V égtelen t, a 
szépség, a szeretet nagy Valóságát. Tudja, hogy minden 
teremtett szépség e mérhetlen kegyelemfolyamnak egy-egy 
szemünkbe verődő habfodrozódása. És a velünk egyesült 
lelkek szépségein úgy olvassuk a kegyelmek nagy áramlásai
nak irányát, mint a csillogó habjátékon a tengerjárást 

Ez az egyesülés Krisztus lelkével, személyével, ember
ségével, a «legjobb rész» az igazi Magdolna-lelkület, minde
nünk átadása. Hasonlíthatlanul, egyetlenül vezet és meg
becsülhetetlen kincseket közöl velünk szüntelenül. Könnyűvé 
és édessé teszi a tisztaságot, lehetetlenséggé az elfogadott 
bűnt, természetes légkörünkké az igazi, önzetlen, áldozatos 
lelkületet, a belső harmóniát. Ellehet jutni a Krisztussal való 
együttélésnek oly bensőségéig, melyben minden érzésünket, 
szándékunkat, tettünket a legintimebben kormányozza. Mert 
jobban szeret bennünket, mint emberszív szeretni képes és 
jobban lát bennünket, mint látjuk önmagunkat. Közelebb 
van hozzánk, mint szivünk érverése, közelebb mint legtitko
sabb gondolataink. Tiszta látássá, forró meggyőződéssé, a 
jónak, a fegyelemnek, az áldozatnak olthatatlan tüzes vá
gyává valósul bennünk. Minden szelleminek ölelő antennája, 
minden erénynek tetterős, megértő orgánuma. Tanít válasz
tani és kitérni, tanít esdeni és menekülni, tanít hallgatni és 
énekelni, tanit élni lsten felé. 

Uram, egész lelkem a te isteni Szívedre tárul, megigé
zetten állok szent bűvkörödben. Minél inkább közeledern 
hozzád, annál messzebb yan a Végtelenséged, de szent ember
séged annál mélyebben enyém. Már nem én imádkozom, 
hanem te imádkozol bennem. Már nem térdeidet ölelem, 
hanem Szíveden nyugszom, és hallom az isteni érverés rit
musát, hallom, mint megállfthatlanul suhanó lépteket az 
üdvösség felé. 

.Jbus szive uliDuk ldál&. 

18. Jézus azt akarja, hogy lelkével a lehető legbensőbb 
viszonyba lépjünk, s a köteléket, mely bennünket hozzája 
fűz, eleven bensőséggel érezzük. Az úr ezen szándékát fő
képen a legméltóságosabb Oltáriszentség juttatja kifejezésre. 
Az Oltáriszentség élő bizonysága annak, mennyire vágyódik 
Jézus velünk a legszorosabban egyesülni. A Hostiá-ban Jézus 
maga jön elénk. A szentségi szfnek alatt virraszt közöttünk, 
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mint szeretetének, hozzánk vonzódásának, szívünkbe vágyó
dásának eleven dokumentuma. E legszentebb szentség han
gos hívás, az Úrnak a lelkekhez intézett szózata. ((Ugyan mit 
akarhatott Krisztus az eucharisztiával?• - kérdezte egy 
hívőtől egy tudós. S a hívő így felelt : «Krisztus volt a lélek
lúvó isteni kiáltás. Az evangélium hívó szózat a lelkek után, 
s az eucharisztia e kiáltásnak érzékelhető kifejezése.11 Jézus 
vágyakozó szívének néma kiáltása. Ha ez így van, ha Krisztus 
oly hatalmasan vágyódik felénk, s az eucharisztiát mint soha 
el nem hangzó lélekhivást állította a világba, akkor nekünk, 
mint az Úr hívottainak, egészen nyilvánvalóan van hiva
tásunk. Ez a hivatás lelkünknek Krisztushoz, az Úrhoz való 
kapcsolódása. E viszonyt mindig bensőbbé tenni, jobban 
elmélyíteni életmunkánk, élethivatásunk. Igen, élethivatá
sunk minden földi terv, szándék és akarat felett álló, egész 
lelkünknek beirányítását nyujtó életprogrammunk magunkat 
egész lélekkel, egész lényünkkel az Üdvözítőnek adni. Isten 
neki adott bennünket s akarja, hogy Fiát tele szívvel szeres
sük mindazért, amit értünk tett, amit értünk szenvedett. 
Akarja, hogy e szeretetben egész életünket Krisztusnak szen
teljük, egyéniségében, szellemében egészen feloldódjunk. 
Nemcsak hasonlítanunk kell hozzá, bele kell olvadnunk, 
benne megsemmisülnünk s nevének, szeretetének, áldozatos 
szívének valóságos részeseivé kell válnunk. Erre hívja Isten 
a lelkeket. 

Ha valakiben az a meggyőződés él, hogy lsten őt valaki 
másnak boldogságára szánta és teremtette, ez a lélekből leg
többször az érzés, az odaadás, csodálatos finomságait váltja 
ki. Az ilyen lélek, miközben Jemond önmagáról, s rninden 
tettét, mozdulását, egészJététa másik élet szolgálatába állítja, 
rninden ízében átszépül, át.nemesül. A lelkek országának föi
séges paradoxonai közül való az is, hogy aki mindenét oda
adta, az a leggazdagabb. «Oszd ki rnindenedet a szegények 
között, jöjj és kövess engem.» Ez a mindenünk kiosztása nem 
áll meg a pénzen. A nagy osztogatás lélekosztás. Itt, főleg 
itt kell az adakozás. Oszd ki mindenedet. Aki tud igazán adni, 
az dúsgazdag lesz lelkiekben, rnert minden adásában száz
annyit kap vissza. A szeretetben teljesen odaadott lélek nem 
is «Visszakap», többet és jobbat kap. A földi utak porában 
megvonszolt lélek helyett új, érintetlen, tiszta lelket kap 
ajándékul. Nem ismer önmagára. Az odaa.dás tele van tavasz
szal, tele van ifjúsággal, az odaadás a nagy lelki Verjüngungs
kur, amit nem kell megismételni, mert az örökkévalóságra 
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szól. Azért nincs is nagyobb kegyelem, mint lélekre lelni, 
akinek Istenben átadhatjuk magunkat s aki bennünket egé
szen elfogad ; akiről elmondhatjuk, hogy neki születtünk, 
érte lettünk ; akiről érezzük, hogy hozzátartozásunk egész 
létünknek értelmet ád, hogy mindaz, amit megéltünk s a 
maga kuszáltságában meg nem értettünk, most világos, 
egyenes úttá sorakozik, melyen e lelket kerestük. 

Mindenki találhat ilyen lelket? Mindenki, mindenki .•• 
Testvérem, egyedül vagy? Nincs célod, nem látod értelmét 
életednek? Húnyt szemmel jársz, nyisd ki a szemed. Bánatos 
csend hallgat körülötted? Egyedül vagy, nincs akit szeress? 
Füleid be vannak tömve, nem hallod, hogy Jézus utánad 
kiált? Ott vár téged tabernakuluma mélyén, - vár téged, 
szeretni akar. Majd elmondja neked, hogy érte lettél, hogy 
neki születtél. Majd elmondja, hogy lelked neki van szánva, 
arravaló, hogy szeretetében megsemmisüljön, hogy odaadásá
ban örök tavaszra nyissa szemeit már itt, ezeken az árnyékos, 
iszapos, bozótos földi mesgyéken. Érte vagy, övé vagy, neki 
adott az, aki teremtett, nincs más választásod, mint vergődni 
abban, hogy ezt nem tudod, nem éled, vagy szent elfogadás
ban fonni ebbe az isteni ténybe személyes akaratodat, és 
megkezdeni már e földi téreken, minden tövisek és tarlók 
között mennyországodat. Ébredjen, újjongjon fel a lelked, 
övé vagy, szabad, kell az övének lenned, ez a dobogó Isten
szív megvásárolt téged az örökkévalóságnak. Szeretetébe 
hív, fölemel, megszentel, boldogít. Édes öröm iesz a lelkedben 
otthon. Ha magadra maradsz, szétmálló mocsár vagy, mely 
csak fertőzetet termel, ha pedig Krisztussal egyesülsz, olyan 
vagy mint a hatalmas eleven folyó, mely méltóságosan és 
feltarthatlanul hömpölyög tengere felé. Királyi úton mégy 
Isten elébe. 

Akarom ezt a királyi utat. Akarom ezt a krisztusi lelkü
letet. Akarom annak életközösségét, akinek hívása szívemig 
hatott. Hozom neki ezt a szívet, mert szívet kér tőlem. Ma
gamra esdem isteni barátságát, lelkemre borítom üdvösséges 
lelkét. Igen, egészen az övé vagyok. Isten neki szánta a lel
kemet. Isten azért formálta a szívemet, pergette eddig éle
temet, hogy most minden útam hozzá vezessen. Azért hallom 
most a hivást. Hallom és örvendezek, hogy követhetem, hogy 
mindenek között őt választhatom. Végtelen hódolattal jövök. 
Félő tisztelettel az isteni Fölség iránt, aki hív engemet. 
Engem, az elveszettet. 

E belfttás tiszta fényében akarok élni. E világosságban 
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akarom az evangéliumi Isten-szavakat olvasni. Ebben az 
odaadásban akarom perceimet Krisztus lábai elé szórni, 
Krisztus szándékától kormányoztatni, vele meghitten meg
beszélni minden tettemet és engedésemet. Önmagamat igy 
elfeledve akarok a legszentebb Oltáriszentség előtt imádkozva 
leborulni ... O itt hályogok esnek le szememről, mintha látni 
tanulna a lelkem és a tanítványokkal mondanám : «Megtalál
tam a Messiásbl. Nemcsak neve szerint, nemcsak hallomásból, 
nemcsak az evangélium betűiben, nem, most elevenen áll 
elóttem ragyogó fönségében a fehér köntösű, aranyfürtű 

Krisztus, a szépségek, a szentségek, a tisztaságok fejedelme, 
s én a földbemélyedő saruját csókolom . . . Fölemel, nem 
E'reszt el, nem szakadok el tőle többé soha. Helyet mutat 
nekem Isten-ujja, és Jákobbal mondhatom : «Valóban ez 
szent hely, s én nem tudtam ... » Megmutatja a helyet, hol 
megnyílik nekem az ég, és Isten angyalai járnak föl alá. 
Helyet, ahova mindig visszamehetel{, ahova újra eltalálok, 
ahol Istenemet kerestem, kiáltását meghallottam, arcát lel
kembe ittam. Kérditek, hol van ez a szent hely? A lélek, a 
szív mélységeiben, hol a kegyelem lsten és emberszívet 
olvaszt egymásba. 

És himnusos köszöntés száll a szívemből. Uram, hála 
neked, hogy hívtál, hála neked, hogy megparancsoltad hoz
zád hasonlítanom, hála neked, hogy lelkem épségét vigasz
talásoddal védelmezed. Uram, minden a tiéd. E mindenhez 
most alázattal adom hozzá a te kegyelmedből szabad emberi 
akaratomat. Ez az akarat belőled fakadt, te szárnyaira bíz
tad, íme sok tévelygés után most hozzád visszaszáll és esdekel: 
rejts el engem a szívedben. Meríts el engem végtelenséged 
tengerében, nem akarok enmagam lenni, mert meghallottam 
a szavadat. Meghallottam az élet zúgó, dübörgő tengerzajá
ban, meghallottam a te hívásodat. Tévedt gondolatok egy
másra-üvöltése, emberi elveszettségünknek csörömpölve tö
rődő sziklatörmelékei nem tudták túlzajongani a te eucharisz
tiás suttogásodat. Eljöttem, mert vártam a hajódat, mert 
megismertem a vitorládat, lelkem a te szomjazó Sentád, aki 
vihart:úgásra süketen meghallotta a sóhajtásodat. Engem 
vártál, a tiéd vagyok. Végy el önmagamtól, legyen karom a 
te karod, izmom a te izmod, ajkam a te ajkad, szívem a te 
sz.íved. Akaratod mozgasson engem, szereteted égessen engem, 
s a te szolgálatodba, örök fogságra fogadj be engem l 
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A szent lrlm lskoi6Ja. 

19. l. Jézus Szíve, melyben a legnagyobb életerő lüktet, 
örvendező szív, egyetlenül sugárzó, forró örömnek otthona. 
Örömház, és örömét a mi szivünkbe szánja. Szent János 
evangéliumában azt mondja : ~Ezeket szólottam nektek, 
hogy az én örömem bennetek legyen és a ti örömetek teljes 
Jegyem. Azt akarja, hogy állandó és teljes örömben legyen 
részünk. Különös hangsúlyt tesz azonban az úr arra, hogy 
az Ű örömét s nem akármilyen más örömöt akar belénk 
oltani. 

Öröme az Istennel való lényeges egyesülésből, a Szent
lélek kenetéból, a Lélek teltségéből, erejéből, pompájából 
árad ; mint a tenger dagadása, mely minden kis partrésbe 
beszíirődik, úgy az Istenség, mely Krisztus szent emberségét 
minden megmozdulásában, minden képességében egészen 
és tökéletesen átitatja. Ha tehát az Úr nekünk az ö örömét 
akarja adni, hogy az állandóan bennünk lakozzék, ~és örö
meteket senkisem veszi el tőletek$ (Ján. 16, 22), ha örömét 
akarja adni, melynek az élet legkeserúbb harcaiban is miénk
nek kell maradnia, mely hatalmas minden fájdalom és szen
vedés felett, ez bizonyára az Úrnak mérhetlenül nagy szán
déka, egészen rendkívüli terve velünk. Az öröm, melyet ne
künk akar adni, ugyanaz, mint amely szivét születésének 
pillanata óta eltöltötte. Az az öröm, mely egész lényéből 

világított s a néptömegeket mozgatta, mikor az embereknek 
beszélt. Öröm, melyben azóta a megváltottak milliói része
sedtek s fognak még részesedni. Az egész világ öröme, hogy 
<laZ Ige testté lett s köztünk lakott~>. Az evangéliumban talá
lunk helyeket, hol az Úrnak öröméről van szó. Igy Lukács
nál (10, 21) : <laZon órában Jézus örvendeze a Szentlélekben ... t 
A táborhegyi megdicsőülésben Jézus örömben, fönségben, 
szépségben úszott, s mindez külsőleg is elömlött rajta. És 
nekünk is szól a meghívás : ~Örüljetek az napon és vigadja
tok, mert ime nagy a ti jutalmatok a mennyekbem (Luk. 
6, 23). 

Ez a mi örökségünk, Jézus öröm-testamentuma. Az Úr 
azt akarta, hogy szívbeli örömének érütése egyházában to
vább éljen, hogy élete, szeretete, kegyelmei, vigasztalásai 
az egyház szívében megannyi örömhullámmá változzanak. 
Mindnyájunkat nagy reménységek örökösévé rendel, s hogy 
~ reménykedésben örvendezzünk~. békéjét zárja szívünkbe, 
vigasztalását firasztja ránk. Az egyház, a mi szent anyánk, 
valóban az Urnak szándékait szolgálja. Amint Krisztussal 
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egyOtt harcol ~ szenvedésein siránkozik, úgy örömének is 
részese. Az egyházi év miseszövegeiben fönséges szavakkal 
ad ennek kifejezést. A fehér vasárnap secretajában igy imád
kozik: •Vedd kegyelmesen ó Uram, a te örvendező egyházad 
áldozatát, és ki oly nagy okot adtál az örömre, nyujtsd ne
künk az örökkévaló boldogság gyümölcsét&. Ez az ima telltve 
van a feltámadott fönségének húsvéti örömével, s az örök 
boldogság örömeiért esedezik, melyeket Krisztus nekünk 
megérdemelt. De nem csupán a halál utáni boldogságot 
kéri, hanem az itteni földi létben kezdődő «örökkévaló bol
dogságob, melyet a lelkek magukkal vihessenek a másik 
világba. Az öröm nem a túlvilág privilégiuma, az öröm már 
kezdődik idelent, mert az Istennel való egyesülésnek lelki 
reakciója, fölséges irányjele annak, hogy a lélek természet
fölötti rendeltetésének útján halad. Azért mindazok, akik a 
vallásból nem merítenek erélyes, tevékeny, diadalmas örö
met, valamiben hibáznak és nagyon meg kell vízsgillniok 
magukat. A nagy szentek sugároznak a boldogságtól. Halálos 
gyötrelmek mélyén is boldogok. Szent Erzsébet, a Magyar
országból Thüringiába szakadt csodálatos lélek, gyermek
korában a komorarcú imádkozóknak azt mondotta : tMért 
imádkoznak így? Akárcsak meg akarnák ijeszteni a jó Istent.• 
Ő maga mindig boldog, napsugaras arccal imádkozott és 
mikor hajléktalan koldussá tették, Te Deum-ot mondatott. 
Ilyen hősiesség nem minden léleknek sajátja. De aki Istent 
odaadással keresi, abban kivirágzik az öröm. Minden élet 
örvendezik, mely éltető eleml>be merül. 

A keresztény lélek vidámsága ez, mely átlátszó, tiszta 
lelki atmoszférában mozgat bennünket. Derültség, mely 
besugározza környezetünket, és mindentöl elveszi a földies
ség súlyát, mert a lélek oly földöntúlian könnyii és vidám. 
Kell nekünk a szfv szent öröme, szent könnyűsége, kell, 
mint a tiszta hajnali levegő, és legyünk bizalmatlanok min
den szellemi irányzattal szemben, mely kioltja az Isten
akarta életvidámságot, s a lelket örömtelenné, sötétté, szo
morúvá, hideggé teszi. Az bizonyos, hogy a vidárnságra való 
hajlam az egyes emberekben nagyon változ<-. Vannak a 
harmóniára, az örömre természettől hangolt lelkek, mások 
pedig önkínzók és könnyen elhangolódnak. De már tisztán 
természetes szempontból is könnyebben úrrá lesznek az éle
ten azok, akik a lélek felsőbbségét az eseményekkel szemben 
jobban megvalósítják, akik értik, hogyan kell az örömöt a 
szerencsétlenségben, a fájdalomban is megőrizni. Az öröm 

Probészka : Ehn~lkedések. JI. 2 t 



322 PROHÁSZKA OITOKÁR 

kis életlámpáok olaja. Ha az olaj kifogy, m#>g izzik a bél, de 
már nem világít. Az örömtelen lélek fölemészti magát, rossz
kedvet, ingt>rlékenységet, szomorúságot áraszt, senkinek sem 
világít. Lehet kit" deni ~ hajlamok ellen. A depressziós lélek 
beteg, gyógyítania kell magát. És mint a tüdőbajos ember 
megtanulhat lélekzeni, ha magaslati tájakra megyen, úgy a 
lelkileg fulladozök is megkereshetik a belső élet magaslatait. 
Nyissuk ki minden reggel a lelkünket, lélekzetszomjas ajkun
kat a krisztusi fénylő hegyormok felé és űzzünk el minden 
bosszantó gondolatot, minden kedvetlenséget, bátortalan
ságot, minden fáradt, elnyomott állapotot a lelkünkből, mint 
ahogy naponta szobánkat is kiszellőztetjük. Azután nézzünk 
jókedvvel mindannak elébe, ami kellemetlenséget hozhat a 
nappal, amire egyébként talán már reggel kedvetlenü! gon
dolnánk: üzlett>k, kötelességszerű munka, emberekkel való 
érintkezés, terhes levelezések, az irlöjárás alkalmatlanság:ú stb. 

Ha Krisztus, mint napsugár fénylik reggelünk homJo
kán, ha lelkünket szívének hangjaival hangoljuk össze, akkor 
sem a n~hézkesség, sem a kedvetlenség nem győzhet le ben
nünket. Meg sem érinthet, mert már elűzi a hajnal, mint a 
felkelő nap körül előbb bearanyozódnak, aztán a nagy szfn
játék után eloszlanak a fellegek. Igy oszlatja Krisztus napja 
a mi kesernyés hajlamaink lelhöil előbb érles imádsággá, a 
lélek hajnali fellegjátékává fényezve őket. Napközben gon
doljunk a regj:!eli szépségre, melyben részesedtünk, legyen 
az emléke hatalmasabb rajtunk, mint a fáradalmak gyűrő, 
sodró, nyomasztó hatásai. Hordozzuk szüntelenül az öröm
nek láthatatlan koronáját, királyi emberré tesz benntinket a 
sötétség rontó hatalmaival szemben és diadalmasan járjuk 
földi vándorlásunk útját akkor is, ha egészen kiskörű, vagy 
egészen lélekőrlő munkát végezünk. Mert szándékban, értéke
lésben, munkánk szükös materialitása fölé emel, és mélyen 
megérezteti velünk, hogy mindegy, vajjon diadalszekéren, 
vagy taligát tolva haladunk az Isten kapuja felé. 

Il. Az ~Úr örülni fog alkotmányaibam (Zsolt. 103, 31). 
Ezért kell örömmel mélyednünk a teremtettek n~gyságába 
és teljességébe, legjobban pedig lstenünk közelségébe s embe
rekkel való közlekedésébe. Ujjongjon a szívünk, hogy a 
kegyelemmel bennünk van s mi őbenne. Szent Gertrud életé
ben olvassuk, hogy egy éjtszaka nem tudott aludni, s édes, 
csendes tevékenységben dolgozott a szent sfr ékesíté!.én, 
amelybe nagypénteken a keresztet fektetik. Ekkor lehajolt 
bozzá az Úr, ki az őt szeretőknek legkisebb szolgálataiban 
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ia 6röm~t leli és szólt: •Örvendezzél az Űrban én szerelmesem, 
és 6 szfvednek végyait be fogja töltenb. ts e szavakkal érté
sére adta azt, hogy ha egy lélek az Úrban örvendezik, ha akAr 
csak szolgálatilban örömmel dolgozik, vagy rávonatkozó 
térgyakban keres érzékelhető örömet, az Úr öt tetszéssel 
szemléli s örül neki, mint az atya, ki gyermekének örömében 
gyönyörködik. ts hajlandó minden kivánságát teljesíteni, 
hogy örömét teljessé tegye. 

Gertrud akkor igy szólt az Úrhoz : <cMely dicsőítést 
merfthetsz te, ó legédesebb Uram, oly örömből, melyben a 
szellemnél több része van az érzékeknek?,. Jézus igy felelt 
neki : •Vajjon a fösvény uzsorás nem használ-e fel minden 
alkalmat arra, hogy tőkéjéből a lehető legmagasabb kamato
kat nyerje? No jó ; en, aki elhatároztam, hogy benned gyönyö
rtlségemet találom, még sokkal nagyobb buzgalommal fára
dozom azon, hogy abból, amit te az én megörvendezteté
semre és tetszésemre felajánlasz, semmit se hagyjak ve
szendőbe menni. Egyetlen gondolatodat sem, sőt a kisujja.d
nak mozdulatát semt. ts Gertrud válaszolt : •Ha a te vég
telen jóságod odáig ereszkedik, hogy ezekben az apró-cseprő 
dolgokban oly nagy tetszést találjon, mennyivel többet talál
hat abban a kis költeményben, melyet írtam neked, hogy fáj
dalmaidban vigasztaljalak•. Erre felelt az úr : ~Oly nagy örö
möt találok benne, mint találna egy jóbarát, kit barátja a Jeg
gyöngédebb öleléssel kedves kertbe vinne, hogy ott az illatos 
levegőt szívja, a sokléle virág lfitványában örvendezzen, 
édesszavú zene hangjaiban gyönyörködjék és pompás gyü
mölcsökkel üdítse magát. Adok is neked bőségesen örömért 
örömöt, gyönyörüségért gyönyörúséget, vigasztalásért vigasz
talást. Bs ugyanígy teszek mindazokkal, kik a könyvedet 
azzal a lelkülettel olvassák, amellyel te megírtad• (A. Prhot : 
Liebe, Friede und Freude im Herzen Jesu. 190. l.). 

Ezt a párbeszédet, mely Szent Gertrud kinyilatkoztatá
sairól szóló beszámolójában fordul elő, itt egész terjerJeimé
ben adtuk, hogy a szentek örömében eligazodni tanuljunk. 
Oly öröm ez, mely az egész embert befolyásolja, a szív és 
érzékek öröme, •cor el caro•*, mint a zsoltáros mondja. Öröm, 
mely Istenbe merüllen gyönyörködni tud mindenben, ami 
körülveszi, minden fénysugárban, mely a lelken átvonul. 
Oröm, mely a szépséges természetből és Isten szereletéből 
él, s még «a kisujj mozdulatáb is befoglalja, ha azt a szeretet 

- •Cor meum ct caro mea exultaverunt ln Deum vivum• (Zs. 83, 3). 
2t• 
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okozta. A bels6 életnek lélekismer6 mesteret az embertc'll az 
Isten-szolgálat örömét követelik. Az Úr szolgálatában a szív, 
a lélek örömének hatalmas hullámzássá kell dagadnia. Ebbc'll 
fejlődik a lelki mélység, és erő, mely szeretve gyc'lzi az élet
nek terhét. Az ilyen öröm nem bódulat, melyben elveszne, 
ellazulna a lélek. Ez az öröm az igazságot még világosabban 
láttatja velünk, átfinomul töle a lelki élet, megerösödik a szel
lemiség uralma. Tehát nem szabad ellentétet keresnünk a 
lélek tiszta öröme és a kegyelem között. A szívnek és érzékek
nek, vagyis az egész embernek részvétele nem tisztátalanító 
források besztirödése a lélek életébe. Ezt gyakorlatilag fel
tételezni nagy hiba volna, mely a leket bátortalanságba, 
kedvetlenségbe sodorná. Lélek és sziv, kegyelem és kedély 
erős, tiszta összhangzásában, az egész ember benső örömé
nek harmonikus tudatában kell Isten szolgálatát vállalnunk, 
és benne szüntelenül erósödnünk. Hogy ez tiszta keresztény 
öröm legyen, Isten törvényének, az erény vonalainak kell 
azt meghatározniok, s igazi átszellemült öntudatnak kell 
felette uralkodnia. Ez az öröm csak annak az embernek lel.: 
kéből buzog, aki Istennel egyesült. Ha nem is látunk mindig 
e forrás legmélyére, tudjuk, hogy tiszta. Az öröm maga pedig 
szivünk hullámverése, sikló ritmusa, eleven forrásainak ezüs
tös csobogása .• 

A rohanó hegyi patak a Krisztustól megváltott ember 
túláradó örömét jelképezi : partjain lepihenek és örvendezek 
az Isten gyermekeinek szabadságán, nézem a sietö hullámo
kat, nézem, amint habosan egymásra tolúJnak s a mohos 
sziklán ritmikusan megtörnek. ~s örülök, hogy nincs beton
ból épített mesterséges medre, és nem méri vízóra a habok 
állását. 

Örülök, hogy itt látom annak szimbolumát, amiben lel
kemet Krisztus részesíti. A «fösvény uzsorás)) akarok lenni, 
és mindent ki akarok magamnak sajátítani, amit természet 
és kegyelem, a jó, a rnúvészet, az istenalkotta világ és Isten, 
az Úr, lelkem örömére és haladására nyujt. ~s Szent Gertrud
dal akarom hinni, hogy Jézus Szíve az ilyen neki szentelt 
életen, ó az iránta való szeretetből megmozdult legkisebb 
kisujjon is, örömét találja. 

Az öröm úgy hat • lélekre, mint valami erösítö fürdc'l. 
Ha vidámság tölti szívünket, ha a belsö örvendezés hulláma 
hordoz, ha lelkünk énekel, akkor nem érzünk terhet, akkor 
nekünk a kötelesség édes, és rnindenütt helytállunk. Ez 
mindenesetre jobb, mint bátortalanul, kedvetlenü! menoi 
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munkába s agyonnyomott, rosszkedélyü cselédül szolgálni 
Istent. Mikor Jézus nekünk az örömét akarta adni, akkor ezt 
bizonyára az Úr örvendező szolgálásának gondolta. Már csak 
embertársaink kedvéért is keU magunkban a szívbeli örö
met ápolnunk. Semmi sem tesz olyan jót, semmivel sem lehe
tünk jobban testvéreink kedvére, mint azzal, hogy tiszta, 
vidám kedéUyel közeledünk feléjük. Ez elfeledteti gondjaikat, 
s az örömsugár, mely a lelkükbe szűrődik, ott fényt és mele
get áraszt. Mindenki szereti azokat az embereket, akikből 
szent vidllmság, keresztény derültség világít, mindenki szereti 
a harmonikus életöröm hordozóit. Ebben persze szintén 
nagyon különböző a természetes rátermettség. Senki se ölt
sön magára kényszervidámságot, de mindnyájan törekedjünk 
őszinte jóakaratra, felebarátaink szivbeli szeretetére. A gyön
géd figyelmesség, a találékony jóság is oly sugár, mely az éle
tet, a lelkeket fénybe borítja. A kis szivességekből, a szere
tet vidám, csendes tetteiből végtelenü) több «emberbaráti
ság• llrad, mint sok nagy pénzadományból. Az életnek meg
vannak a maga keménységei, a munka nehezünkre esik, 
a szürke mindennap durva szálakból van fonva. De az érzé
keknek és a szivnek Istenben való öröme, az embernek Jézus 
szfvében való világfölötti örvendezése olyan, mint valami 
drága, szfnpompás hímzés, melyet az életre dolgozunk. Min
denhova beilleszthető, minden alapból kivarázsolható. ((Álom
szerü»-nek nevezi egy magyar népdal az «ősidők búza virágai t, 
rózsáit és tulipánjait», melyeket a falusi asszonyok nemzedé
kek óta hímezni szeretnek. Minden hímzés egy-egy álom. 
De a keresztény öröm hímző keze, a lelki magatartás, mely 
ezt az örömöt az élet durva vásznára dolgozza drága varrot
tasul, nem álmodott himesség, hanem nagy, kegyelemmel tel
jes valóság l 

Fogjuk meg ezt a valóságot. Akkor is, ha a természet 
nem adott hozzá különös tehetséget. A kegyelem lélekfor
máló hatalma nagyobb, mint a mi személyes lehetőségeink. 
Minél mélyebben járunk az öröm hegyeinek sugaras ormai 
alatt, másszuk annál több lendülettel, annál több kitartással 
a lejtőt. A kegyelem nem fösvény, a kegyelem gyakran csak 
az első spontán mozdulatot várja, hogy segítő hatalmával 
átöleljen. Ha késik, türjük, ha eljön és segít, hálát énekeljünk. 
Az öröm, az Isten-közelségnek ez az eleven, termékeny lehel
lete, félig ajándék, félig hódítás. Isten akarja, hogy közköd
jünk is, könyörögjünk is érte. Aki készen várja, sohasem 
kapja meg. Aki csak takarít, cáfol és rendez, de nem esdekel, 
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az sem kapja meg. Mégis, mintha ebben a fejlődésben jórészt 
a negatív munka lenne a mienk. Félretenni, ellentállni, ki
küszöbölni, legyőzni. Félretenni a kedvetlenséget, kiküszö
bölni a kesernyés hangulatokat, ellentállni a restségnek, 
tompaságnak, legyőzni a megállító, gátló, lassító hatásokat. 
Mintha tiszta földet kérne az Úr, hogy az öröm magvait el
vethesse bennünk. Tisztítsunk, gyomláljunk buzgón. Szánt
sunk kis áldozatainkkal mély barázdákat a tisztított föl
dön, hogy kedve legyen az úrnak elvetni benne az c5 szent 
örömét. Várjuk a reméló tavaszi földnek esdeklc5 illatával a 
fönséges magvető kezet, majd kihajt és kalásszá érik bennünk 
az öröm, s aranyos hullámzása fölött Isten arca mosolyog 
mllvére, - életünkre. 

.COr unum et anlllill ua ID eo• .Jesu.• 

20. Az lsten-szeretetet nem hajszálhasogató megkülönböz
tetésekből tanuljuk. Űrizkedjünk még jobban attól, hogy a 
léleknek lsten-adta, kegyelemdús impulzusait finomkodó, 
kétségeskedő spekulálással kioltogassuk. Jézussal szemben 
ilyesmi nincs helyén. A szív egyszerűségében kell az Úrhoz 
közelednünk úgy, amint ő közelit felénk, magunkat fenntar
tás és analizálás nélkül átadnunk, úgy, amint ő adta magát 
nekünk. «Szeretett engem s odaadta magát értem• - mondja 
az apostol. ~s minden Isten-szerető lélek ismétli : «Szeretett 
engem s magát nekem adta.• Az én javamat, az én legjobba
mat akarta, egy pillantással megértette, mi kell nekem. Nem 
úgy jött, mint filozófiai rendszer hirdetóje, hanem a szeretet 
teljességével szállott le a földre. A szeretet életét élte elénk, 
magát nem kímélte, magát odaadta, hogy bennünket szívéig 
emeljen. Szeretete azt kívánja, hogy mi is hozzá hasonlók 
legyünk. Minél hasonlóbb leszek hozzá, annál jobban tud 
szeretni engem, annál többet juttat nekem az ő üdvösségébóL 
Igy akarja ő, így tette ő, a nagy Krisztus, a fölséges lsten. 
Ez lényemnek minden izét viszontszeretetre hívja, ez egészen 
az c5 tulajdonává tesz engem. Övé vagyok. ű pedig enyém, 
mert nekem adta magát. Szívemben hordom őt s 6 engem 
hord a szívében. Amint ő sohasem fárad el abban, hogy magát 
nekem ajándékozza, én sem fáradok bele, hogy magamat neki 
adjam. Szent szakramentumai, kivált a szent eucharisztia 
által egészen magához akar vonni. ~n pedig nem állok ellent. 
Megragadom az üdvösség eszközeit, kegyelmének és szerete
tének zálogait, s azok visznek engem. Hozzája menekülök, 
lelkem karjait nagyra tárom feléje, minden lét és élet közép
pontja felé. Át merem ölelni őt, szfvén pihenek s ott meg-
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tudom : ez az én helyem. Sehol sem vagyok olyan egészen 
otthon, mint itt. Tisztító kegyelmi ~ramok tolulnak lel
kembe és kirnosnak belőle minden nemtelent, minden kis
l~kűséget, minden szűket és tökéletlent. Nincs okom félni, 
hogy az ilyen szeretet a félő tiszteletre valamiképen sérelmes 
volna. Nem, a jellemzője ennek, ami minden más szerelettől 
lényegesen különböztető az, hogy ez imádó szeretet : az 
emberszívnek imádásig fokozott szeretete Isten fia iránt. 

Imádságos viszonzása az ő szeretetének, aki neveinket 
véresen írta kezére és lábaira, és szent szívének sebébe. Imádó 
megválaszolása szeretetének, amit semmivel sem érdemel
tünk, s mely bennünket saját szabad elhatározásával h1vott 
a semmiből a létbe ... Ha Krisztus szeretetének kellő módon 
tudatára ébredünk, akkor mélyen besugárzik lelkünkbe, 
beszövődik lényünk minden szálába. Térdre kényszerít ben
nünket és ellenállhatlanul az Üdvözítő karjaiba von. Ezt 
tapasztalják azok is, akik egykor súlyos bűnöket követtek 
el. Lehet, hogy bűnösségtik gondolata egy ideig távoltartja 
őket az Úrtól s alig bocsátja őket lábaihoz. De aszeretet nem 
tartja ki a porban, felemeli alázatban meghajtott fejét, lsten 
karjaiba veti magát, Isten szívén akar nyugodni. Érzi, hogy 
aki vétkezett, annak még izzóbb szeretettel kell és szabad 
Jézushoz tartoznia, mintha nem esett volna el. A nagy bűn
teher tudatában még mélyebben markol a szivbe az a tény, 
hogy Isten értünk adta magát, s nem annyira az égre kell 
gondolnunk, melyet számunkra megnyitott, sem a pokolra, 
melyet előttünk bezárt, hanem rá magára, szivére, szerete
tére. Mindig mélyebben töltsön el a meggyőződés, hogy csak 
egyetlen nagy szeretet van, egyetlen szeretet, melyhez nincs 
fogható, mely minden szeretetnél hasonlíthatlanul fölsége
sebb : az a szeretet, mely a mindenség fölött világít, az isteni 
szeretet, Krisztus szeretete, minden lét, minden élet, minden 
üdvösség középpontja. Ez a szeretet az én napom. 

ó Istenem, szereUek forrón, mélyen, 
nem mert a kérhozatos szörnyd éjen 
SYötr6 tllzbe vetsz, ba elhagytalak, 
s nem mert egednek édes fényességét, 
szent örömben úszó anSYall zenéjét 
Igéred nékem szárnyaid alatt. 
De mert a kereszten karjaid kitértad 
emberi szfvemet Szlvedre vártad. 
rútul kiszögezve jaj felém hajoltál, 
vérfutotta arcod, édes, tozes oltár, 
blln6mért viselt el ezOmyll ékeastlget . 
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Meg nem áUottál a gyötrelmek mesgyéjén, 
lUmentél az éjek szömy6séges éjén 
borzalmas kfséret, gyalázat és szttok, 
lélekhóhérok, gyúlölet-kárpitok 
lödtek, jaj, kÖvettek az utolsó szólg •.• 
Rtttent6 mértékkel mérted szeretésed 
ó legyek, hadd legyek könnyez6 vetésed 
hadd legyek, én legyek a te aratásod, 
mfg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. 
Szeretlek, szeretlek, nem mert megmenlettél, 
hanem mert a vérig, halálig szereltél 
s amint te szerettél, szeretlek most téged, 
életem és lelkem elktnálom néked, 
szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom 
Istenem, mlndenem, llrök mennyországom h 

( XaD. sz. Ferenc) 

A szeretet a léleknek legértékesebb, legszebb tartalma -
a legnagyobb tett, melyet az ember elkövethet. Szeretni 
annyit tesz, mint magunkat más tulajdonául adni, az ő 

birtokává, életének egy darabjává lenni, s ót viszont birto
kolni, öt elevenen a szívünkben hordani. «Krisztus az éle
tem• - mondja Szent Pál. Igen, ö az én egész életem ... Nem 
túlzás mégis így beszélni? Az élet oly sokoldalú s annyi min
den van benne, ami nem szeretet. Es aztán : szabad nekünk 
Istent oly kizárólagosan szeretni? Senkit mást mint Istent? 
Nem szereti az anya gyermekét is, a völegény menyasszo
nyát? Nem szeretik egymást a jóbarátok? Mindezeknek az 
emberi szereteteknek el kell apadniok, ki kell száradniok 
Krisztus kizárólagos szeretete kedvéért? Erre ezt válaszol
juk : A szeretet az emberszívnek bizonyára nem egyetlen 
affektusa, s ép oly igaz, hogy Istenen kivül mást is, teremt
ményeket is szeretünk. Az igazi Isten-szeretet, mint a léleknek 
nagy középponti érzése, mégis minden érzelmet magába
foglal. Átölel, áthat, :ittüzesít mindent, minden szeretet, 
mely bennünk úrrá lett, egész lényünkre üti pecsétjét. Ha 
Krisztus szeretete uralkodik bennünk, akkor minden meg
hódol neki lelkünkben, akkor a szfv minden hajlamára, 
minden ösztönére kihat és egészen átjárja azokat. Ha azon
ban más szeretet az úr, szfvünkre akkor is elhatározó be
folyása van. Az Isten iránti szeretet semmiféle szeretetet nem 
zár ki, mely lsten szándékainak megfelel, tehát nem száműzi 
a szfvblil a szülői, gyermeki, hitvesi szeretetet, az igazi barát
ságot. Az igazi Isten-szeretet a lélek minden érzését meg
nemesíti, felgyujtja, átvilágítja. Minél jobban szeretjük 
Istent, annál bensőbben zárjuk szfvünkbe azokat, kiket szere
tetben hozzánk fűzött, mellénk vezetett. Ha azonban lsten-
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ellenes szeretet jut uralomra bennünk, az lealacsonyitja a 
lelket, s képtelenné teszi arra is, hogy más valakit, vagy mb 
valamit igazán szeressen. Ahol lsten kedve szerinti a szeretet, 
ott nem veszélyes szeretni. Krisztus szeretete megtanít Istent, 
kedveseinket, hazánkat, népünket úgy szeretni, mint ő szere
tett. Átvilágít és átmelegít mindent, ami szivilnket mozgatja 
és mindent a maga varázskörébe von. Minden igazi, nemes 
szeretet az Isten-szeretet gyökereiből fakad. 

Krisztust szeretni tt"hát nem azt jelenti, hogy most már 
senki és semmi mást nem szeretünk, hanem azt, hogy min
den szeretetünket az ő isteni szándéka hordozza, isteni sze
retete izzítja át. Krisztus nem azért jött a földre, hogy itt 
kevesebb szeretet legyen, sem azért, hogy a szfvek kihűljenek 
és elszáradjanak. Adjuk az 6 kedvéért azoknak, kiket köte
lességszerűen szeretni tartozunk, meleg szívbeli hajlandósá
gunkat, s aztán ne aggodalmaskodjunk, ez semmit sem fog 
elvonni lsten iránti szeretetünkből. Ahol ketten, vagy többen 
lstenben szeretik egymást, e szívek lángjai összecsapnak, 
hogy Teremtőjüket egyesülten annál tüzesebben szeressék. 
Ami Isten akaratának megfelel, az az övé, s az övé marad. 
Az egyetlen fontos kérdés, melyet hdségesen szemünk előtt 
kell tartanunk, épen az, vajjon e szeretet önmagában véve 
Isten akaratának megfelelő-e. A világ épen nem abban szen
ved, hogy az emberek túlságosan szeretnék egymást, hanem 
abban, hogy hiányzik belőle az a szeretet, mely az embereket 
az Isten akaratának megfelelő módon kapcsolná egymáshoz. 
Az isteni temperamentum szeretete hiányzik, azért van oly 
hideg a földön. A szentírás mondja : «<sten az embert igazzá 
teremtette, és 6 végtelen kérdésekbe bonyolította magt'l.u 
(Pred. 7, 30). Az ember Isten gondolatait sokszorosao félre
értette, «rosszat jónak, jót rossznak nevezett.. És mindenek
el6tt félreérti önmagát és saját szívét ... 

ltrzi, hogy a szeretet lelkének iránya, érzi, hogy a lelkek
bez-tartozás a legtisztább örömök kapuja, ez olyan általános 
tudomás, hogy nincs az a romlott lélek, aki ne valamiféle 
tszeretett nevú érzésben keresné boldogságát. Homályos, 
szennyes öntudatok mélyén is ott reszket valami haldokló 
vágy a tiszta szeretet felé, megátalkodott gonoszok szem
pilláján is megül a könnycsepp édesanyjuk emlékére. De az 
Isten felé be nem irányított lélek nem ismerheti a szeretetet. 
Az ember elesettségének legszerencsétlenebb tünetei közé 
tartozik a szeretet eltévelyedése, a szeretet természetfölötti 
eredetének félreismerése, ennek a lélekbe vetett isteni mag-
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nak földi vetésekkel való elnyomása. Isten úgy akarta, hogy 
Isten-szeretetünk fáin teremjenek emberszeretetünk '\-irágai, 
az ember pedig nem hagyja fává nőni a magot, hanem célju
kat önmagukban' kereső emberi vonzalmakat ültet köréje, 
melyek elisszák tőle a lélek talajának életnedveit. Nem ~rti, 
nem akarja érteni, hogy boldogságának nincs más útja, 
mint Isten, hogy szeretetének nem lehet más iránya, mint 
lsten, s tévedt érzéseinek természetes katasztrófáival, a test 
vonzalmán épülő összetartozások elkerülhetetlen tragédiái
val önmagát ostorozza. Nem érti szivét, nem érti vágyait, 
nem látja, hogy a csapásokat saját kezével méri önmagára. 
Nem érti, hogy a lelki válságoknak, a világfájdalmaknak. a 
csalódásoknak, az elkeseredéseknek, minden szkepszisnek és 
pesszimizmusnak egyetlen és csalhatatlan panaceája az Isten
szeretet, a mindent harmóniába olvasztó, gyógyító, nemesítő, 
megszentelő Hatalom, amelyben minden szeretetek értel
mükre lelnek. 

Ó Uram, add, hogy szeresselek ; téged és azokat, akiket 
szereteted nékern adott, hogy életemet értékesebbé és gazda
gabbá tegyék. Add Uram, hogy oly rnértékben s olymódon 
szeresselek, rnint te akartad s oly suretettel. aminőre engem 
teremtettél. Add, hogy a szeretet engem megszenteljen, tanit
ványoddá, gyermekeddé tegyen. Hogy az élő vizek forrását 
megnyissa bennem, és hordozzam és osztogathassam az em
berek között a te szetetetednek léleknevelő édességét. 

Eml6kezel, Uram' 
21. Szent Gertrud «Kinvilatkoztatásait-ban olvassuk az Úr 

következő igéit : •Keresd ki, leányom, a szentfrásnak azon 
szavait, rnclyekból szereteternet a legjobban kiolvasod, ird 
föl magadnak, olvasd gyakran őket s őrizd szent ereklyék 
gyanánt. Ha jó barátok meg akarnak emlékezni ama napok
ról, midőn először érezték, hogy kölcsönös szeretet vonzza 
őket egymáshoz, igy szólanak : Gondolj csak arra, milyen 
lélekkel rnondtad, ezt vagy ezt l Emlékezel, hogyan éreztél 
akkor? Hidd el leányom, a földön hagyott legdrágább erek
lyéim szeretetem szavai, melyek szivemből fakadtab. 

Milyen fölségf's kijelentés l Biztosit arról, hogy az evan
gélium szavaiból igazán az Úr szive beszél hozzánk, az Úr 
hangja csen~ felénk. Jézus szavai a szeretet emlékoszlopai, 
életének, lelkületének sugárzó relikviái. Sőt kegyelemdds 
szentségeknek, szakramentáliáknak mondhatnók őket. me
lyekbőllelke Arad. Ha feléjük nyúlunk, ha szivünkbe öleljOk 
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öket, megérezzük Krisztus szellemét, Krisztus szfvének szel
lemH, mely magában hordta az eget. Ezek a szavak elénk 
tárják Isten-emberi lényét, erényeit, szeretetét, ezeket az 
örökélet-Q isteni valóságokat, melyek ma is élnek. ma ~tem 

mú1tak el. Ezeket a szavakat nekünk szánta. A mi értésünk 
nyelvén mondta el bennük azt, amit Krisztusról tudnunk 
életkérdés. Ezek a szavak a mélybe utalnak, egyszerús~gre 
intenek, Isten felé vonnak, biztosságot öntenek belénk. Né
melyikük olyan, mint egészen vékony fátyol ; melyen áttüzel 
reánk az imádandó Krisztuslélek. Olvassuk ezeket különös 
feszültséggel, áhitatos, félő tisztelettel, s érezzük meg ben
nük Krisztus szellemének kiváltságos megnyilatkozásait. 
Olvassuk eleven, éber valóságérzékkel, mintha a Megváltó 
elóttünk állana és maga intézné őket hozzánk. Keressük a 
szépséges emberfiának ránk szegeződő isteni tekintetét, 
hangjának zengő ritmusát, meleg acélos csengését, és meg
csúfolva a századok időáramát, hallgassuk e szavakat egészen 
közelről, egészen a jelenből, egészen lelkünk mélyéről, legye
nek nekünk mint az édes méz, mint az erős, nemes borital. 
Izleljük, élvezzük, vérünkké fogadjuk e szavaknak kiapad
hatatlan gazdagságát, örökösen megújuló rejtett értelmét, 
minden léleknek minden percében szűntelenül új kincseket 
osztogató jelentését. 

Igy Krisztus a századok távolságából is közvetlenül 
hozzánk szól, nekünk beszél. Fölénk hajol és fülünkbe &úg. 
Hallgassuk, de ne elégedjünk meg a tétlen hallgatással, a 
szeretet édes, benső bizalmasságában szólaljunk meg mi is, 
és kérdezzük csendes, meghitt alázattal: Emlékezel, Uram? 
Emlékezel, mit éreztél, mikor ezeket szóltad ... mikor szived 
úgy túláradt szerelettől és vágyódástól ... ? Emlékezel az 
isteni részvétre, mely megjárta lelkedet, mikor mondottad : 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve 
vagytok .•. l úgy-e tudtad, hogy benned a vigasztalásnak, 
az édességnek tengere hullámzik, hogy bősége eltüntet min
den emberi keserúséget? úgy-e arra gondoltál, hogy az Atyá
tól végtelen erőket hoztál a földre, s hogy hatalmad és szere
teted győzedelmeskedni jött tehetetlenségünk és hidegsl-.günk 
fölött . . . telve voltál szent feszültséggel, mennyei kényszer
rel, hogy segits, vidíts, alakíts. . Emlékezel Uram, a te győ
zelmes, lélekformáló szavadra : «Jöjj és kövess It Ú, milyen 
volt a tekinteted, hogyan mélyedt választottaid lelkébe. 
Hogyan hivott a hangod, és ők .elhagytak mindentt, mint 
rossz köntöst vetették le a r~ kis életet és felöltözködtek 
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a te akaratodba. Nem száraz parancs volt ez ajkadon, hanem 
gyöngéd és hatalmas vonzás, baráti intés, mennyei beavat
kozás, nagyságodnak édes, benső megnyilatkozása. O, hogyan 
tudtál te hívni l Idáig zeng a lelkemig a hangod. ~n is mtin
dent elhagyok& és megyek veled. 

Gondolj Uram vágyódásodra, mely akkor szólt belőled, 
midőn mondottad, hogy jöjjön hozzád, aki életet szomjazik. 
Úgy-e láttad akkor az emberlélek mélységeiben az eleven 
vizek forrásait, melyek medret ásnak a hitnek és beágaznak 
minket, ha elfogadjuk a te ujjaidnak életfakasztó érintéseit ? 
Emlékezel Uram, hogyan nézted a szegény, széledező, pász
tortalan nyájat, az emberek szomorú, haldokló seregét és 
mennyire tele volt a szived könyörülettel, mikor ajkadra 
tolult az édes, biztató ige : «én vagyok a jó pásztor, ki életét 
adja ... • Úgy-e akkor szemedbe villantak a Jelkek mélyén 
elásott kincsek eleven tüzei, úgy-e tudtad, hogy e betemetett 
üszkök rejtve várnak reád, a te nagy fölszabaditó, winden
ható gyujtásodra, és hamujok alatt megreszketnek világ
megváltó szereteted szavára: «Azért jöttem, hogy tüzet boz
zak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen?• Úgy-e 
azt akartad, Ural}l, hogy szerelettől égjünk és bevilágítsuk 
a mindenséget l Ugy-e azt akarod ma is, amit akkor, mert 
szived ma is izzik, mint akkor, és tüzet foghatunk rajta ma 
is, mint akkor. Uram, osztogasd a tüzedet, nem félek a láng
jaidtól, csak a hamutól, a sziv ürességétől, hidegétől félek. 

Jöttél, és hideg volt itt neked. Jöttél, és láttad az elesett 
országot, veszendő lelkek szomorú tanyáit. Jöttél és diadal
masan tudtad, hogy nálad van az örök ország. Nem országot 
keresni, hanem országot osztogatni jöttél. Emlékezel sok 
hasonlatosságodra, melyekkel országodat lelkünkbe énekel
ted? Emlékezel, hogyan tüzelt a vágy, hogy ezt az országot 
bennünk megteremtsed? Hogyan adtad hirQJ, hogy közel 
van, bennünk van az ország l Úgy-e akkor engem is tudtál, 
úgy-e Isten -szemed a jövendők tágas mezőin látott engem is, 
úgy ·e velem is meg akartad éreztetni akkor, hogy a te orszá
god közel van, bennem van? Emlékezel az utolsó vacsorára, 
gondolsz a szavakra, melyeket a búcsú óráiban intéztél tiéid
hez? Mondtad, hogy azok főparancsaid, és bennük szent 
örökséget, sugárzó példát hagytál nekik és nekdnk. Hogy 
Istent úgy szeressük, mint te szeretted, s egymást úgy sze
ressük, mint te szerettél. Emlékezel igéretedre, hogy nem 
hagysz el akkor sem, ha majd eltávoztál tőlünk? Mondtad, 
hogy hézad atyai Mz marad nekünk, és hogy odamégy szé.· 
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munkra lakAst készíteni. & megigérted a Vigasztalót, a te 
Szentlelkedet, hogy ne maradjunk magunkra árván. Kenyér
színbe rejtett titokzatos jelenlétedbeo magadat ajándékoztad 
nekünk. hogy közel maradj hozzánk az idők végéig. Emlé
kezel, Uram, milyen feszült figyelemmel hallgatták tanítvá
nyaid minden szavadat, mihelyt ajkadat megnyitottad, hogy 
az embereket tanítsd? Nézd, ma is ajkadon függünk és úgy 
lessük minden szavadat, mintha épen most ejtenéd ki óket. 
És igazán ma is beszélsz hozzánk, hiszen ma is szeretsz, 
hiszen ma is hívod a lelkeket. Ma is megenyhítesz épen úgy, 
miot azokat a fáradozókat, akik akkor közeledtek feléd. Ma 
is, mint akkor, eitölt a vágy, hogy velünk, köztünk maradj. 
Ma is szeretünk, ma is keresünk, ma is szomjazzuk a hango
dat, ma is az els6 hallomás szúzi erejével mélyednek szivünk 
talajába magvető szavaid, ma is várunk a2 (1tfélen tisztulásért 
kiáltva feléd, ma is könnyeket, illatos kenetet hullatunk 
lábaidra, minden, minden úgy van ma is, mint akkor ... 
O Uram, mennyi vigasztalást merit a lélek abból a kívánsá
godból, hogy minden szavadra emlékeztessünk, hogy e sza
vakból ma is örömet, sugárzó energiákat merítsünk. 

Színesen, elevenen kell a lelkünk előtt állania mind
annak, amit az Úr a földön mondott és cselekedett, tiszta 
képekben kell a lelkünkre verődni életének, szenvedésének, 
földi vándorlásának, egész lelkületének, a világgal szemben 
fölvett magatartásának. Krisztus szellemében mindezt belső
lE-g újra meg újra át kell élnünk és ezzel az Úr lelkületébe kelJ 
öltözködnünk. Igy az ő világa a mi világunkká válik. Az ő 
szemeivel látunk, az ó szívével érezünk, s mindent lelkén át 
tapasztalunk. Az evangélium ne legyen nekünk olvasmány, 
puszta szöveg, legyen Krisztussal való együttélés, lelkével való 
társalkodás. Tanuljuk megásni a szavak mélyét, s ne a mi 
fakó megértéseinket, hanem Krisztus élményeit keressük 
bennük. Kérdezzük szent alázattal: Tudod-e még, Uram? 
Emlékezel? Emlékezel gyermekségedre és ifjúságod napjaira? 
Anyai karokra, anyai szemekre, anyai csókra • . . édesanyád 
hangjára, lépteire, dalaira? Emlékezel a kútra, hol mint fiú 
vizet merltettél és tükrében megláttad arcodat? Emlékezel 
a názáreti házakra, otthonod küszöbére, melyen ki-bejártak 
isteni lépteid? Emlékezel szomszédaidra, gyermekkori játszó
pajtásaidra, kikkel a vidék meredek dombjairól lepillantottál 
és a fellegek vonulását nézted a kék boltozaton? Akikkel virá
got szedtél, hogy édesanyádnak bokrétába kösd? Emlékezel, 
amint multak az évek sa búcsú napja elkövetkezett? Hogy 
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Názáretet elhagytad, anyádnak Istenhozzádot mondtál s a 
Jordán partján leszállottál? Emlékezel nú történt, mig János 
keresztelt téged, hogyan nyilt meg az ég s te hallottad az 
Atya szavát? Hogyan léptél ki a mennyek országát meg
jelenteni . . . ~s úgy-e minden, amit láttál, Isten országá
nak képe volt neked : a rét virágai, az ég madarai ; a mustár
mag feslése és az esthajnal bíborszíne ; a hazavonuló nyájak 
s a völegény elébe siető szüzleányok. lsten országát láttad a 
magvetőben, ki szántóföldjét beszórta, a hálóban, melyet 
Galilea halászai kivetettek. S minderröl szóltál a te fönséges 
hasonlataidban. Emlékezel, hogyan jártál világot övező isten
fiúi öntudatoddal a kis zsidó hazában köröskörül? Hogy te, 
núnden emberek és angyalok pompája fölött fölséges Úr, 
szivednek túláradó isten- és emberszeretetében mezitlábasan 
mérted a palesztinai ösvényeket? Tudod még, hogyan borult 
a szereteted, mint aranyos fényesség Judea és Galilea mezöire 
és hogyan estek sugarai betegekre, útszéli poklosokra, vakokra 
és bénákra, menyegzőkre és gyászmenetekre? Hogyan ölelte 
dús szivárványába a názáreti mühelyt, Jeruzsálem utcáit és 
templomát, B"'tszaidát és Bethániát, ó Pilátust ma~át, a hó
hérokat és a keresztet ... mindent, mindent megdicsőített ez 
a szeretet, és az egész életed köré, istenemberi örömeid és 
keserű fájdalmaid mennyei koszorújául vontad e szereletet 
s benne, mögötte láttál mindent. ÉS úgy-e azt akarod, hogy 
én is a te szereteted rózsakeretében nézzem a világot és az 
életet? 

Úgy-e Uram, ez a mult megrogyatkozatlan frisseséggel 
áll a te lelked előtt? Legszentebb szivedben ma is úgy tükrö
ződnek ezek az események, mint mikor végigélted őket. Jó 
nekünk, ha evangéliumodban, szivedben, szellemedben nem 
multat, hanem jelent, nem elsápadt emlékezést, hanem szí
nesen, frissen ömlő életet birtokolunk, belöle meritünk, benne 
megújulunk ; ha emlékeidet valóságokká testesítjük, melye
ket folytonosan szemlélhetünk, melyeknek szüntelenül örven
dezhetünk. Szíved és lelked él bennünk és alkotja világunkat. 
Ma is a te világodat éljük, ma is a te elévülhetetlen igazságai
don épülünk, ma is lelkünkbe ömlik az evangélium szelleme 
épen úgy, mint ma is buzognak a názáreti hegyi források, 
vagy a Jordán fakadása a Libanon magasán. Ma is lelkünkbe 
vetődik az Úrnak képe, mint aho,zy a Genezáret tavában ma 
is tükröződnek a hegyek, melyeknek orrnain az Üdvözitö 
imában töltötte éjtszakáit. 

Mikor a nép királlyá akart tenni, elrejtőztél, ó Umm l 
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Nem akartél mt'd6 királyságot, hogy politika és fOldi hatalom 
el ne töröljék alakod örök voná.sait. Annak nem volt szabad 
sem zsidó nemzeti, sem klasszikus, sem középkori stílusban 
állani előttünk, annak örök ernberinek kellett lennie. Csak 
igy beszélhetett minden idők emberéhez. A kultúra, a külsö 
szokások vá.ltozásoknak vannak alá.vetve, az emberszívnek 
azonban ugyanazok a ma~a örökös szükségességei. Ezeket 
csak az Úr tanítása és példája elégítheti ki úgy, amint sze
mélyes létével adta azokat nekünk, mikor közöttünk járt a 
földön. Igen, Uram, te magad vagy eleven ideálunk. Példát 
adtá.), hogy amint te tettél, úgy tegyünk rni is, hogy a szivedet 
és szellemedet éljük, érvényesítsük mi is, hogy bennünk lakoz
zék a lelked és utánad az egyetlen emberi cél legyen hozzád 
hasonlítani. 

Uram, te vagy az én életmintám. Szavaidban hallom a 
lelkedet és egészen közel vagy bennük nekem. Nagy meg
hittségben, nagy egységben tartanak veled, mert az egység
nek forrása nem a tér és az idő, hanern a lélekközelség. Uram, 
úgy teremtettél, hogy kellesz nekem, te pedig bennern lakni 
vágyol. úgy teremtettél, hogy szomjazzalak téged, te pedig 
szornjazol engem. Úgy teremtettél, hogy keresve keressem a 
te tüzedet, te pedig meggyujtasz engem. Úgy teremtettél, 
hogy éhezlek téged, te pedig magadat adod nekem mennyei 
ételül, örökkévaló symposionjául lelkem szeretetre, tökéletes
ségre, elmúlhatatlan szépségre való vá.gyódásának. És lelkem 
beléd horgonyoz kitéphetlenül és örvendezve tudja, hogy a 
tiéd s te kellesz néki, Jézusom, Megváltóm, te lelkemnek 
Lelke, te Uram és Istenem, te aki közénk jöttél, aki hozzánk 
hasonlóvá. lettél, ki emberi nyelvünkön szóltál, ki elfogadtad 
értelmünk nehézkes, szegényes formáit és természetfölötti 
kincseidet beöltöztetted a mi gyarlóságunk gyermekszavaiba l 
Rá.adtad az igazságra az emberszabta gondolatruhákat, hogy 
ráismerjünk isteni eredetünkre, eltompult lelkiségünk örök 
titkaira, melyeknek tiszta látá.sától megfosztott a bún. És 
ajkaddal megszentelted emberi beszédünket, és igazságaiddal 
értelmet, célt adtá.l szavainknak. Hallgatom, lesem, őrzöm 
e szókat, az enyémek, nekem szólnak, engem mintáznak, 
bennem virágzanak. Mindenik egy-egy tündöklő mélység, 
mindenik lelkedre nyit egy-egy kaput, minrlenik szereteted
nek oldja le zsilipjeit. «Akim•)< füle van, hallja meg b - zeng
ted végig évezredek bolthajtásain és szavadat erősítve vissz
hangozzák a századok. Kis országban, keveseknek súgtad 
öket, de a te hangodat nem oltja ki, hanem hatalmasítja a 
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köréje növő tér és idő. S ma az ezredévek Uvolából is mlntha 
arcunkhoz simuló ajkad suttogását hallanók. ó mert téged 
megifjít az idő és növeszt a távolság, ez a te Végtelenséged 
törvénye Uram, se Végtelenség egyre hangosodó, egyre tüze
sedő szavakat hagyott itt nekünk, melyeknek élete öröklét
ből öröklétbe nyúl. 

l!ilen enziga ~ézus Szlvének •Jiafill:a. 
22. Urunk és Megváltönk evangéliumában a fősúlyt Isten 

országára fekteti. A szentírásnak ez az uralkodó gondolata. 
Az Üdvözítő folytonosan emlegette, lépten-nyomon hirdette. 
Ez az a nagy ajándék, melyet nekünk az égből hozott, egyet
len kívánsága ezt az országot szívünkben fölépíteni. lsten 
országán Krisztus végeredményben azt az eleven, kegyelem
teljes vonatkozást, azt a gyermeki viszonyt érti, mellyel ben
nünket mennyei Atyjához láncolni akart. Ez az ország a 
lélek kapcsolódása Istenhez a kegyelem, a hit, remény, sze
retet és húség által. A Megváltónak valóban szívén feküdt, 
hogy lstenhez közelebb hozzon bennünket. Vágyódott arra, 
hogy lelkünket lstenhez tartozásunk, Isten-gyermekségünk 
tudatára ébressze. Akarta, hogy Isten országának •jó híre» 
eljusson minden emberszívbe, hogy az emberiséget saját mél
tóságának tudata vezesse az Úrnak, az üdvösségnek útjaira. 

Jézus úgy nyilatkoztatta ki Isten országát, mint aki 
fölülről erőt hozott. ~s tette ezt üdvösségünkért lángoló vá
gyódással. •Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mi 
mást akarok, mint hogy égjen?», és máskor: ..Jöjjetek hoz
zám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok s én 
megenyhitlek titeket.» Mintha mondani akarta volna : <Jöj
jetek hozzám és kiemellek a nyomorból, ki a tisztult, a meg
szabadult lelkiismeret magaslataira. Szíveteket békével és 
örömmel akarom betölteni.• ~s mintha kiegészítésül hozzá
tenné : •Nézzétek, ez kell a világnak, és ezt egyedül én adha
tom•. A tudomány és a technika minden vívmányai dacára 
a világ számára más úton nincs haladás, nincs üdvösség. 
Az a pont, melyből a világot sarkaiból ki lehet emelni, nem 
az ész és tudomány, hanem az ember kapcsolata Istennel. 
Ide, a kegyelem állapotába kell emelni az emberiséget. Ez az 
Isten országa a lelkek mélyén. 

Ezt a lelkületet olvasom Jézus Szfvéből, nekem az egész 
evangélium erről beszél. Tele van az emberfiának varázsával, 
ki igénytelenü), isteni bájjal lép elénk és kiönti belső világá
nak gazdagságllt, szfvének kincseit. Lelkületében, maga
tartásában, szfvének mesterkéletlen melegében nyilvánvalóvá 
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lesz előttünk, hogy mindnyájunkat magához vonzani, mind
nyájunkat fölemelni jött. Azért jött, hogy bennünket fönsé
ges lelki szépségek világába segítsen, mely fölül áll minden 
kultúrkoron, minden történelmi időszakon. Az Isten-fiának 
hivatása és királyi művészete, hogy világosságot és vigasz
talást, erőt, örömöt és hannóniát osztogasson. A léleknek 
belső átalakulása a kegyelem által, az egész ember tisztulása, 
átszellemülése, egészen új lelki tartalmak begyökereztetése, 
ez az a mű, amelyet Jézus tervez velünk. Nemcsak Urunk: 
Megváltönk is, legnagyobb jótevőnk. A lélek az isteni ke
gyelem fényében fölismeri azt. Rájön, mit jelent neki Krisz
tus hívását követni, híradását szivébe fogadni. Boldog, ha 
reá és országára bízza sorsát. Boldog, ha a világot és az életet 
Krisztus fényében látja, Krisztus szemével nézi. Boldog, ha 
mélységei föltárulnak, némasága megoldódik, mert leg
bensőbb szükségletei nevükön szólfttattak. Boldog, ha ke
gyelemteljes, belső élet árama buzog föl benne s fölszakad 
szívéből a sóhajtás ; «Uram, mi többet, mi jobbat kérhetnék 
tőled?)) 

Az Úr hív ugyan az önmegtagadásra is, a keresztvise
lésre is, lemondást és áldozatot kíván. De mindez nem cél, 
hanem eszköz. A cél Isten országa bennünk, a cél az, hogy 
Isten lakást vegyen bennünk, a cél az «igazságosság, béke és 
öröms. Cél mindaz, amivel bennünket megenyhítni akar, cél 
ez : «Nyugalmat találtok lelketeknek~~. 

Nézzétek, igy akarja JézusSzíve. Az Üdvözítő nem azért 
jött, hogy minél többet szenvedjünk, nem is azért, hogy a 
világ tetteink hírétől visszhangozzék. Nem akarta az igát 
súlyosabbá, a terhet nyomasztóbbá tenni. Azt akarta, hogy 
lelkünk, mint az övé, Isten fényében, az isteni akarat teljes 
megvalósulásában éljen. Azt akarta, hogy Istenhez hitben 
és bizalomban közeledjünk, szeretetben kapcsolódjunk. Azt 
ahrta, hogy örömünket a vele való életközösségben, az ő 
isteni barátságában találjuk. Ennek az útja a bűntartozá
sunktól való megtisztulás. Az üdvösség kristályos árama, 
Istennel való ldengesztelődésünk szent öröme ömöljön el 
rajtunk, hogy teljesen épek és egészségesek legyünk. Jézus 
Szíve, szelleme teremtsen bennünk a Megváltóval való egye
sülést, legbensőbb életközösséget, legyünk az ő életének foly
tatásai., lelkületének hűséges másai. Mindezt a lelki öröm 
teljességében és vigasztalásainak kegyelemmel gazdag ke
netében. 

Ahol Isten-gyermek jár - akár mezítláb is, - ott ör-
Prohászka: Elmélkedések. Il. 22 
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vendjen a föld, hogy ilyen léptek érik. Ahol kegyelem vonul 
a lélekbe, ott örvendjen erdő és mező s az út pora, mert átok 
vétetett el a földrc;íl. 

Jézus Szíve ég a vágytól, hogy Isten országát minden 
emberszívben megalkossa. Ott hordozza az ö nagy, harmó
nikos lelkében, és szelíd, alázatos szívvel adja nekünk. Lehe
tünk megfosztva a szellem ragyogó ajándékaitól, hősi eré
nyekhez hiányozhatnak alkalmaink, a remeték szigorúsága 
rémíthet, riaszthat, - ha hitben, reményben, szeretetben 
Istennek adjuk magunkat, ha tudunk Jézus Szívével imád
kozni, vele egyesülten élni, akkor lsten ösvényén, Isten orszá
gában járunk. JézusSzíve a nap, mely Isten országát bevilá
gítja. Csodálattal akarom szemlélni, imádkozva szeretni azok
ban a sugarakban, melyeket az evangéliumon át küld felém. 

Milyen visszhangot kell szívemben kelteni Krisztus nagy 
proklamációjának, az Isten-közösség, az Isten-ország szent 
hírének? Milyen legyen az emberszív válasza a sürgető hí
vásra, «Jöjjete}: hozzám mindnyájan l»? Mit kell múvelnie 
bennünk ennek a megváltói kényszernek, e krisztusi szeretet
nek? Szinte úgy érezzük, mintha csak az Úrtól függene, hogy 
bennünket Isten felé vonjon l Pedig nincsen így. Bármily ha
talmasan visz bennünket hívása a magasabbrendű élet felé, 
mégis kell hozzá a szív készsége, hűsége, a kegyelemnek sugal
mazásai s az Úr közeledésének finom megérzése. Tőlünk függ, 
hogy Isten országának, vagy az elvetemültségnek adunk-e 
szívünkbe bebocsáttatást. Szomorúan kell ezt tudomásul 
vennünk, félő tisztelettel és áhltattal kell hivatásunkra gon
dolnunk. Éreznünk kell, hogy mindannyiszor a kegyelem 
csodája megy végbe rajtunk, mikor a vétek sötét szennye 
lelkünkről elvétetik, és Isten tetszésének világossága gyúl 
ki helyében. 

Vannak lelkek, akik szeretnének a Megváltóval, úgy 
amint ő a földön járt, szembekerülni s vele egészen közvet
lenül és bizalmasan beszélni. Nem akarnak róla oly képet, 
melynek a történeti korszak s a koltúra is kölcsönzött voná
sokat. Nem akarnak tolmácsokat maguk és Krisztus közé, 
hogy idegen gondolatok ne szivárogjanak az Úr szavaiba. 
Magát az Urat akarják kérdezni, őt magát hallani, hogy őt és 
önmagukat megérthessék. Mi könnyebb ennél ? Hogy az Úr 
lelkületét megismerjük, csak szavait kell kérdeznünk. Hiszen 
megnyilatkozott nekünk, nem a tudósok nyelvén, hanem 
nunden gyermeknek érthetően, a lélek anyanyelvén. Azt 
mondja: «Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és 
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terhelve vagytok ... & Tehát: Jöjjetek mind, akik szenvedtek, 
akiket kétség és gond gyötör, jöjjetek, akik nem tudjátok, 
hol keressetek üdvösséget, sem azt, honnan nyer tartalmat 
és értéket az élet, - jöjjetek hozzám. De magatok jöjjetek l 
Saját személyetekben kell jönnötök, ne küldjetek hozzám 
követeket, ne küldjétek a tudományotokat, jöjjetek minde
nestül, úgy amint vagytok és éltek, egész lényetekkel, harcai
tokkal, szenvedéseitekkel. Jöjjetek mint terheltek, mint fára
dozók, akik a megmentőhöz közelítenek, s alázatosan, biza
lommal tekintenek fel reá ..• Akkor meglátjátok, hogy meg
hallom kérdéseiteket, megértelek, mert megenyhítlek titeket. 
Nem mint fáradtak és terheltek mentek el tőlem, az Isten 
országát viszitek a lelketekben. 

Az Úr meghivását napvilágos, kegyelemtől sugárzó szív
vel kell fogadnunk. Hivatásunk, hogy magunkévá tegyük s 
megőrizzük, amit az Úr kegyelemben ajándékozni jött nekünk. 
Az országot, mely oem e földről való. Az országot, melynek 
oem lesz vége soha. Az országot, melyért nem kell messze 
keresztes hadba szállanunk, mert nincs távolabb tőlünk mint 
önmagunk. Az országot, mely lelkünk szépségét, fölségét rejti 
s míg meg nem hódítottuk, nem tudjuk, kik vagyunk. Ne jár
juk idegenül saját életünk útjait. Aki még nem éli Isten orszá
gát, az jövevény saját lelke ösvényein. Krisztus hív. Hova 
hív? Önmagunkba. Hazahív. És mindaddig fáradozók és 
terheltek leszünk, míg haza nem megyünk. Az otthon a lel
künk, a benne temetve élő Isten-országa az a Krisztus-vilá
gította fölséges lélekvidék, amerre egy út vezet : a szeretet. 

Az lstenség Hesszavú bárláJa. 

23. Szent Gertrud Jézus isteni Szfvét az Istenség édesszavú 
hárfájának nevezi. Azt akarja ezzel mondani, hogy Isten a 
krisztusi Szívben a legtisztább és legharmónikusabb érzel
meket ébresztette. JézusSzíve a lángoló lsten-szeretet egyet
len, hasonlíthatlan szerve, és Krisztusnak emberi lelke ezt a 
szereletet a legfönségesebb módon nyilatkoztatta meg. 
Imádás, hála, dicséret, bizalom és a legtisztább istenszeretet 
fönséges akkordokban zengett Krisztus lelkéből az Atya tró
nusa felé. Jézus isteni Szíve olyan volt, mint a hárfa, mPiyen a 
Szentlélek, a kegyelemnek tE-Hsége, égi melódiákat játszott. 

Az érzelem, a kedély mélysége, az eszmélésnek titkos 
belső vilítga ugyan emberi lényünk része, de alig tudunk szá
mot adni róla. .Mily kevéssé ismerjük saját örvényeinket, 
melyeket színig tölt az Isten, mily tudatlanok vagyunk a 

~2 .. 
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bennük végbemenő fénylésekről és elsötétülésekről ! Az ember
szív talányos mélység, mely sokat rejt, amit néven nevezni 
nem tuduuk . . . Kj járta be saját lelkének szakadékait 'l 
Ki nézte végig szándékai születését és ki látta, milyen titkokon 
gyullad a lélek vonzódásainak, elhúzódásainak rejtelmes 
kohója 'l Isten nem tárta ki a lelket emberi világosságnak. 
A lélektan sok győzelme mellett is botolva poroszkál előre. 
Theóriát theóriára halmoz és rövid életű multjában több az 
eltemetett, ásatag réteg, mint a római császárházak alatt. 
Minden lélek egyetlen, s minden ily egyetlenségnek minden 
születő perce teremtés. A lélek lelkisége abban áll. hogy Isten 
szüntelenül teremteti vele önmagát. Ebben üt el a rest mate
riától, mely invenciótlanul terpeszti ismétlődéseit és a lélek 
beleoltásának köszöni minden újulását. A lélek megéli, de ne
hezen látja a maga teremtődését. Vannak útjai, melyeken 
lsten egyedül akar járni, szent öntudatlanságok, melyekből 
a lélek élete fakad. Vannak szakadékai, melyekben az anyaggal 
való kapcsolódása készül, és eszmélésünk e süllyesztőiben 
próbálnak belénk fogózni az árnyak, lehúzó hajlamosságaink. 
Amott a Lélek illetései, itt anyagiságunk gépiesítő gesztusai. 
Amott diadalmas emelkedések ismeretlen forrásai, itt bénító 
lélekmegállások rejtett okai, érthetetlen kiüresedések, ellazu
lások indítói. KeD nekünk valaki, aki belénk énekelje, merre 
van felfelé, akinek dala lényünknek sok keserves negatívumán 
folytonosan győzni segítsen, akinek messzehangzó szava végig
zengjen szegénységünk kongó csarnokain és eligazítson, ha 
szakadékos vidékeken eltévedünk. A szent halmoknak isteni 
hárfája kell nekünk, daloló szív, melyben úgy lakott az Isten, 
mint senkiben még soha, melyet úgy hangolt a Lélek, mint 
senkit még soha. Egy szívnek sem voltak a Lélek leg
fönségesebb eszményeinek hangnemére hangolt húrjai, egy 
szív sem volt oly érzékeny a Lélek illetéseire. Édesen és erősen, 
gyöngéden és hatalmasan tudott zenélni e szív, a tökéletes 
hangszer, melyen Jézus az Atya imádásának, az emberiség 
megtérítésének fönséges oratoriumát játszotta el. E szívből 
áradtak a dicséret himnusai az Atya trónusához s az erény, 
a lelki nagyság, a nemes emberiesség hullámai a világban 
szerteszét. Hullámok, zengések, szíveket kereső szentséges 
dalok, lelkeket egybehangoló, belőlük hatalmas életáramokat 
indító himnusok. Ah ezek a szólamok ismerték a szívek rejtett 
utait. bejárták a lelkek életének titokzatos magaslatait, terem
tettek hősöket félénk koldusokból, vértanúkat puhult testű 
mulatozókból, ezek a dallamok nem tévedtek el a lelkek sörű-
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jében, számukra nem volt elvesztő a bozót, sem túlkeskeny 
az ösvény, sem sziik az úttalanság ; nem volt félelmes a sza
kadék, sem áthághatatlan a hegyorom, kitért nékik az eszmé
letlenség sötétje s a komor emberi szándékok rajzó serege. 

Képzeletünk erejét messze meghaladja Jézus Szivének 
ez óriási hatása az emberlélekre. Elemzéseink nem érik utól, 
mert ott jár, ahova nem ér el magunkbanéző tekintetünk. 
Húnyjuk Ie szemeinket és vegyük lelkünkbe áhítattal e fön
séges, természetfölötti élethullámokat, menjünk benső buzga
Iommal e kegyelmes szándékok elé. Krisztus-hasonlóságra 
vagyunk hivatva- mondja az apostol. Ezért vett Krisztus 
emberi szívet, lelket ; olyan akart lenni mint mi, hogy mi 
olyanok lehessünk mint ó, szivet akart, hogy szivünk l<övet
hesse. Ugyanaz a teremtő Lélek, mely a mi szívünket alkotta, 
intonálja Jézus Szfvében az lsten-dicséret zsoltárait. Isten, aki 
bennünket a maga dicséretére teremtett, ezt a zsoltárt tőlünk 
is akarja hallani . . . Hinnünk kell ebben, és Isten dicséretét 
Jegnagyobb földi hivatásunknak kell tekintenünk : Ez a di
cséret énekel az erény értékében, erkölcsi erejében, melyek 
mint rezgések és sugárzások indulnak az emberszívekból a 
szellemi világba. Szellemkapcsolatban élni nagy felmagasz
taltatás nekünk, Jegyünk telve tisztelettel saját méltóságunk 
iránt, legyen bennünk üdvös és szent félelem, nehogy szívünk
ben, a Szentlélek e titokzatos hangszerében, gondatlansá
gunkkal, készségtelenségünkkel, ügyetlen kezdeményezé
seinkkel kárt tegyünk. Hagyjuk rá készségesen a nagy mes
terre, hogy hangolja és hatalmasan húrjaiba markoljon. 
Nőjünk magunknál nagyobbra, legyünk Isten engedelmes 
múszereivé, hangszereivé, legyünk ~ Szentlélek hárfáivá*. 

Uram, Istenem, nézz le teremtményedre és ne vesd meg 
kezednek munkáját. Világosítsd meg szívemet. Szellemed 
lengjen lelkemnek mélyén, hogy a szeretetnek tiszta és szent 
dala énekeljen ott a te isteni szivednek örömére. 

A te örömöd akarok lenni Atyám. Minden lehelletemnél 
érezni akarom, hogy megszenteltél s a lelkembe oltott végtelen 
értékért felelős vagyok. Erezni akarom. hogy belőled szakad
tam ki, hogy a kezed formált engem. önmagad ból. Ho,zy létem, 
lelkem közege, napfénye, szent magJa vagy. Es mert magadból 
vettél, mert hozzád hasonlóvá tettél, mert testi formáinkban 
emberséget öltöttél s engem emberhangon tanítottál, minden 
erőmet, akaratomat, tetszésemet, vágyamat, bánatomat és 
örvendezésemet a kezedbe teszem. Köszönöm neked, hogy 
<'rre nekem hatalmat adtál, köszönöm, hogy a vak törvény 
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rácsaiból kiemeltél, és a dolgokon végignéző tekintetet, vá
lasztó, itélő lelket biztál reám. Mert ezzel nyujtottad nekem, 
hogy most magamat néked ajándékozhatom. Hogy elvihetem 
önkényes boldog adással a szívemet a te kórusodba, várva, 
hogy illessé], énekeltess engem. Uram, minden dalom a tiéd. 
Ha nem érintesz, alázatosan hallgatok. Ha megérintesz, el
indul bennem az ének, mint erdők mélyén a kezdődő szél
suttogás. Minden dalom a te dalod. A teremtményed, szomjazó 
dicséreted vagyok. 

A keresztény lélek Jézus lelkével a legbensőbben össze
olvad. «Én vagyok a tőke, és ti vagytok a szőlővesszők.• Jé1.0s 
Szívéből és lelkéből isteni élet impulzusai szívódnak a mi lel
künk gyenge hajtásaiba. Mint a szölőtőke a föld termőerejének 
felgyüjtése eleven növényi orgánummá, mely munkára kész 
nedveket halmoz és a növény testének valóságos éléstára, úgy 
Krisztus lelke a természetfölötti termékenységnek emberi 
lelkünk számára előkészitett, szent nedveit gyüjtötte egybe 
és küldi szüntelenül nekünk, a szőlővesszőknek, akik reánőt
tünk, beléje nőttünk. Ha leszakítanak, elhalunk. Ha megtöre
dezünk, ha a természetfölötti vérkeringésnek bűneinkkel útját 
álljuk, és a szent nedveknek forradásokon, védő sarjakon kelJ 
dolgozniok, akkor nem lesz belőlük virágos, termő venyige. 
Krisztushoz növésünk tudatában egységes, sértetlen, szomjas 
csatornákkal kell magunkba szfvnunk a Tőke drága nedvét, 
a neltünk szánt, édesillatú életvizet, ezeket a fönséges, szá
munkra asszimilált kegyelemoldatokat, melyeknek isteni 
értékeiket bennünk kell kidolgozniok. Az Urnak szívén fek· 
szik, hogy kegyelmének sugalmazásai bennünket természet· 
fölötti, erényes lelkületre vezessenek. Nekünk pedig ez a 
tudat, ez az erős hit a -Krisztussal való lélekközösségben hatal
mas indító legyen a jóra. Mily drága Krisztus-relikvia a 
szőlötőkének e csociálatos metaforája l Mennyi bátorság és 
bizalom árad csupán abból a gondolatból, hogy minden 
kegyelem az ő szívéből ömlik belénk l Mennyire meghozza 
ez a meggyőződés azt, hogy lelkünk legkisebb mozdulata is 
feléje tör, és életünk mindig jobban, mindig tudatosabban 
olvad az övébe l Krisztusnak fölséges, szerelettől és tisztaság
tól ragyogó lelkülete, minden, amit mint erényre való törek
vést, nemes szándékot szívünkbe áraszt, bennünk szüntelenül 
új életet intonál. Hogyne fogna dalba, hogyne rezegne az 
övével együtt a lelkünk l Valahányszor megérzünk egy-egy 
kegyelemhullámot, mely hozzánk az isteni élet lüktetését 
közvetlti, egészen át kell magunkat adnunk a szent indftás-



~LŐ VIZEK FORRÁSA 343 

nak. Örvendeznünk kell az isteni szempontok, isteni vágyak, 
isteni tüzek felgyulladásán s ezeket önmagunkká, legmélyebb 
énünkké kell asszimilálnunk. 

Boldog a lélek, ha Krisztussal kapcsolódik és feléje vonja 
őt minden vágya, legmélyebb sóvárgása. Boldog, aki Krisztus 
lelkével, életével egynek tudja magát, vele minden akaratában, 
törekvésében, imájában egyesül. Mint anya imádkozik a 
gyermekével s annak szívét a magáéba zárva emeli Istenhez, 
mert szereti, mozdulatait követi, vezeti, - úgy tesz a Meg
váltó velünk. Adjuk át magunkat, mint gyermek anyjának, 
álljunk egészen vezetése alá, tekintsünk tulajdonunknak min
dent, ami az övé, imáját, érzelmeit, életének, érzéseinek mele
gét, tisztaságát, energiáját. Krisztus szívéből, Krisztussal 
kézenfogva lépjünk Isten elé. 

Igy tanulunk megállni a harcban ; igy finom életösztön
nel fordulunk el mindattól, ami nemtelen, ami az esést szol
gálja, így mindent Krisztussal s abban a bizalomban teszünk, 
hogy ő bennünk van s mi benne vagyunk. 

Ha szenvedés a sorsunk, akkor a Jézussal való bensőséges 
lélekközösség jobban kell, mint valaha. A szenvedésben az 
ember ki van szolgáltatva a fájdalom sötétjének és gyötrel
mének. Csak akkor hull a lelkére világosság és vigasztalás, ha 
a szenvedő Megváltóval egyesül, ha Krisztus kezén vezettetve 
hatol át a szenvedés éjtszakáján az isteni akarat megismerése 
és elfogadása felé. Akkor világos és meleg lesz a lélekben, akkor 
Isten-szeretet tolul fájdalomtól merev szívünkbe, mint jeges 
erdőbe a napsugár. Emberi kéz le nem választhatná az erdő
ségek kuszált galyfonataira fagyott csillogó darát, de feljön 
a nap, és minden lehulli Sok kín és fájdalom tűnik el a lélek
ben, ha Jézus Szívével egyesülten szenvedünk. Akkor szívünk 
minden érzése az ő istenemberi érzelemvilágának nagy folya
mába ömlik és annak hullámai ragadnak magukkal. Gondol
l<odásunk tág lesz, mint az övé, és gyengeségünk, nyomorú
;águnk az ő hatalmas szívéből erőt és lendületet nyer. Pana
szainkat, fájdalomnyögéseinket túlhangozzák az ó Isten-dícsé
retének hatalmas akkordjai. Ne maradjunk távol, ne marad
junk fájdalmunkban egymagunk, rejtsük szívünket Szívébe, 
hogy átjárjanak fönséges lelkületének rezgései. Jézus Szívével 
egyesülten, szívünket Szívébe merílve érezni, harcolni és szen
vedni végeredményben annyit jelent, mint szállani az ó isten
emberi szándékainak magaslatai felé. ~rzéscinket és szándé
kainkat az övéivel akkor egyesítjük, ha alázatos, hűséges sze
retettel mélyedünk el Krisztus életébe, készséges, formálható 
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lélekkel fogadjuk azokat a szent érintéseket, melyek evan· 
géliumán át érnek bennünket. 

A feladattól n~m szabad megriadnunk. Krisztus úgy élte 
elibénk a lélek fönséges mintaéletét, hogy utánozni lehessen. 
Nem másolni, nem külsőségekben aprózva megismételni, ha
nem a lelki magatartást, a belső megindulásokat a lélek újra· 
teremtő erejével a mi egyéni életünknek sajátjává tenni. Lehet, 
hogy életünk külsőleg semmiben sem hasonlit Krisztus éle
téhez, bensőleg mégis lehetünk egészen krisztusiak. Erre hív 
bennünket az Úr, mikor Szent Gertrudot és Szent Margitot 
arra kéri, hogy szentséges Szívét használja Isten imádására. 
ű akar imádkozni bennünk, ő akar énekelni bennünk. Nem 
elég néki az eucharisztia rejtett jelenvalósága, igazi ember
testekben is itt akar járni. Újra földi életet akar élni ben
nünk, benned és bennem, rnindenkiben. Bele akar imádkozni 
habozó szavainkba, beleénekelni félénk dal unkba, beledobogni 
szívünk verésébe. Azt akarja, hogy csupa krisztusok járja· 
nak itt, himnusos, alázatos, rejtett krisztusok, élni akar a 
lelkek rnillióiban s az isteni Szív szent telhetetlenségével 
akarja új és új életekben ismételni önmagát az idők határáig. 

Diadalmas örömöt érez, ha az emberlélek urává fogadta 
őt. Azt rnondja Szent Mechtildnek : «Vagy a tabernakulurnban, 
vagy Gertrud szivében keress engem». ~s egyszer így magya
rázza meg, rnennyire birtokában érzi Gertrudnak édes, tüzes 
lelkét : «Gertrud oly mélyen egy az én szívernrnel, s én őt úgy 
a szívernhez kötöttem, hogy egy lélek lett velem. Úgy is él, 
hogy teljesen akaratomtól függ ; a testnek tagjai nem függnek 
oly szorosan a lélektől, rnint Gertrud az én akaratomtól. 
Mihelyt az ember csak puszta gondolattal is mondja kezének : 
tedd ezt ; a szemnek : tekints fel ; a nyelvnek : mondd ezt ; 
a lábnak : lépj előre, -a kéz, a nyelv, a szem, a láb azonnal, 
a legkisebb habozás nélkül engedelmeskedik. Gertrud nekem 
annyi, mintha kezem, szernem, nyelvem volna, vele kedvem 
szerint rendelkezem, anélkül, hogy ó kívánságaimrnal bármi 
rnódon is ellenkeznék.» 

Igy akar bennünket Krisztus birtokolni. Kezeket kíván, 
hogy akaratát rnúveljék, nyelveket, hogy szavát hirdessék, 
szemeket, hogy szeretetét ragyogják. Adjuk neki szemünket, 
ajkunkat, kezünket, fogódzzunk bele rninden odaadásunkkal 
ebbe az isteni vágyba, akkor imádságunk Krisztus imája, 
életünk Krisztus élete lesz. Ez nem nehéz, ez nagyon egyszerű. 
Krisztus elibénk jön, ha keressük. Elfogadja lelkünket, ha 
kináljuk. Bejön a hajlékunkba, ha ajtót lárunk. És velünk 



ÉLŰ VIZEK FORRÁSA 

énekel, ha elkezdünk dalolni, hangja, mint félénk gyermek
hangot, öleli és viszi a mienket, s az Ur imánkon megismeri 
Fiának szerelett akcentusát. Igy Krisztus miénk lesz egészen, 
cselekszi tetteinket, formálja szándékainkat, éli gondolatain
kat, sóhajtja érzéseinket. Szenvedni, engesztelni, dicsérni fog 
bennünk, könnyeink az ő könnyei, örömeink az ő örömei, 
szívünk a Szive, az Istenségnek édesszavú hárfája lesz, melyen 
szerető újjakkal játssza el a V égtelen a rövid földi éneket, az 
örök daloknak múló prelúdiumát . 

.Jézus Sztvének szen&ete lileg az eueharlsztlllbau. 
24. Szeretni annyit tesz, mint szfvünkkel és érzékeinkkel 

valaki felé fordulni. Szívvel és lélekkel feléje törni, rajta függni, 
benne elmerülni. Annyit tesz, mint a dolgokat a szerelett 
lénynek lelkén át nézni, szívével érezni, minden látásban, 
minden megérzésben vele egyesülni, vele azonosulni. A:r. Éne
kek énekében a vőlegényről mondja a szentirás, - és az egy
házatyák e helyet a Megváltóra vonatkoztatják -: •Ime 
falunk mögött áll ő, nézve az ablakon, nézdelve a rostélyon 
átn (Énekek Éneke 2, 9). A rácsozott ablakot mint belső meg
világosodást értelmezhetjük, mint megismerést, mint fogal
makat, melyeken át az Üdvözítővel kapcsolatba lépünk. 
Szerelete e szakadásokon, e hasadásokon át nyúl a lélekbe, 
hogy magát nekünk adja, és viszontszeretetünket fogadja. 
Neki, akit «falaink mögött látunk», neki kell szívünk csarno
kaiba bebocsáttatást adnunk. Fel kell ismernünk, át kell 
ölelnünk, hogy bennünk éljen és bennünket egészen önma
gává változtasson. Igy nézni, adni, fogadni annyi mint sze
retni. Az absztrakciónak itt kevés tere van. Szerepe a fonálé, 
melyre a cukorkristályok ülnek. Egy ilyen kis vékony fonálra, 
egészen kicsiny ismeretsugárra, felgyűlhet lelkünk minden 
édessége, Isten-szerelmünk minden melege, megindulása.Milyen 
határtalanul jó a léleknek, ha ezt elérte l Milyen szegény, 
ha ezt nélkülöznie kell l Ki mutatja meg a lélekkitörések tit· 
kos forrásait? Ki jövendöli meg a «luminosissima, flagrantis
sima, suavissima caritas", e sugárzó, lángoló, édes Isten-szere· 
lern nagy évszakait ? ..• 

Ennek a kiszámíthatatlan, eleven szeretetlángnak e föl
dön a legszentebb Szentségben jelenvaló Jézusnak Szfve, az ö 
titokzatos köztünk maradása a gyujtópontja. Itt van a be
rácsozott ablak, melyről az Ének beszél. O fonjuk be szere
tetünk kúszó rózsáival, álljunk, v~rjunk, könyörögjünk az 
:tblak előtt, hogy ránk nézzen az Ur, hogy szóljon hozzánk. 
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hogy magához emeljen, aki ott áll a rácsok mögött és oly közel 
van, oly mondhatatlanul közel, hogy akár szájának lehelletét 
éreznők és csókját fogadhatnók. Ó ez a Krisztus-közelség 
tropikus vidéke l Itt forrók a szívek, mert itt van az Úr l Itt 
hív, itt vár. Itt osztja isteni titkának fátyola mögött., a szent
ségi formák alatt létének mennyei valóságát. Itt él, itt lép ki 
a történelem kereteiből, hogy időtlenül, hogy minden időkön 
át lelkünk tápláléka legyen. Itt ver a szíve, itt szól az ajka. 
Hangtalanul, szótlanul beszél s a lelkem issza suttogását, hogy 
egészen elvesszen a szeretetben. Itt van az Isten egészen, és ez, 
épen ez kell nekem. Nem elég csak hitben egyesülnöm vele, 
csak hitben birnom öt. Nekem a valósága kell. Nem tudok 
megnyugodni, mfg el nem érem, át kell karolnom, bele kell 
ömlenem. Semmi sem elég nekem. A patak sem áll meg a parti 
virágnak, sem a hegyoldal fenyvesének, nincs pihenése a ten
gerig. Nem elég tudnom, hogy van tenger. Nem elég hinnem, 
hogy egyszer odajutok. Meg kell csókolnom azt a partot, el kell 
merülnöm abban az óceánban. 

Lelkünk bonyolult szükségletek egész világát rejtegeti. 
Felvevő képessége rendkívül sokszoros és sokféle. Nem elég 
az értelem igényeit szem előtt tartanunk, azt is meg kell ad
nunk a léleknek, ami a szeretetre alkotott szfvnek kijár. Az 
emberi hangulatjáték tele van váratlan ugrásokkal. A lélek 
néha oly tágnak sejti magát, mintha Isten és a mindenség 
megférne benne. Máskor vágya oly kizárólagos, hogy bele
merül, és nem akar tudni semmi másról. Majd nyitott, mint a 
síkság, és tártan fogadja a seregek vonulását, majd bizalmas 
otthonhoz hasonló, hol csak a legszorosabb hozzátartozóink 
laknak. A közvetlen, a kizárólagos egyedüllétnek szükségletét 
főleg Istennel szemben . érzi. Szeretni akarja, mint egyetlen 
szerelmesét, birtokolni akarja, be akar telni vele, meg akar 
nyugodni benne. Hazavágyik bele, s míg oda nem jutott, nin
csen pihenése. A legszentebb Szentség c parancsoló vágyódás
nak teljesedése. Az alkotta meg, aki az emberszívet. Az mérte 
ki a benne áradó végtelen szeretetet, aki az emberi lélek vá
gyainak megrajzolta medreit. E fehér Hostia előtt lecsillapodik 
a lélek emésztő nyugtalansága, e Hostia tekintetébe merülve, 
a maga isteni elemében otthon érzi magát a lélek. 

Talán azt mondja valaki, hogy Igy beszélni annyi, mint a 
földi szeretet sajátosságait vinni Istennel való vonatkozá
sainkba. Ez nem igaz. Mi Istenből vagyunk. Isten vonzza a 
lelket s a lélek sóvárog feléje, vágyódik vele, a legnagyobb 
jóval egyesülni. Ez legmélyebb és leghatalmasabb kényszere. 
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a szenemi világban szüntelenül tevékeny őserő, s úgy dolgozik 
a lelkeken, mint anyagon a gravitllció. Innen merítünk minden 
földi szeretetet is, csak eltévesztjük, elmossuk, eltorzítjuk, 
idegen utakra támolygunk vele, meghordozzuk utcán, poron
don, útvesztőkben. A szeretet szellemiségünk ismertető jele, 
Isten kezéból vett lelki örökségünk, s nem a földi szeretet 
vonásai kerülnek imádásunkban Istennel való közösségünkbc, 
hanem az Isten-szeretet vonásait visszük olykor nemes hű
séggel, máskor szégyenletesen hibázva emberközi viszo
nyainkba. Nem embereken tanultunk szeretni, a szeretet
szomjúság a lélek létével koextenziv, s azért szeretünk embert 
is, mert a léleknek szeretet az itala, mert szeretnünk kell, és 
szeretjük azt, aki elénk akad s aki számunkra tud hasonlítani 
ahhoz az isteniességhez, vagy annak valamely lefelé tévelye
déséhez, melynek igazi lelki kényszeréül van lelkünkbe oltva 
a szeretet szomjúsága. Az emberszív Isten-szeretetre van te
remtve s mikor az eucharisztiában embermódra szeretjük a 
Krisztust, Isten-szeretetünk hazatalált. 

Ha ezt megértettük, minden emberi szeretetünk mint 
hódoló alázatos planéta fog keringeni Jézus Szívének vonzó 
napja körül. Az ilyen helyes értékelés és beállítás minden 
szeretetünket megtisztítja, megszenteli, lelkünk minden haj
lamát rendezi s átlátszó tisztaságot, világosságot tesz bennünk 
otthonossá. Tűz lakik majd bennünk, salak és pernye nélkül 
való boldogságos, lelki izzás. Azért fölöslegcsen szegényíti 
magát az, aki Isten iránti szeretetét azzal akarja növelni, 
hogy a teremtményektól megvonja szívét. lsten szeretete nem 
fosztogató erő, Jézus nem irtani jött közénk. Adni jött, bő
vebb életért jött. Aki nem tudja a teremtményt Istenben sze
retni, aki nem tudja embertársainak lelki szépségével, szellemi 
fensőbbségével Istent énekelni, akit a teremtmény elvon 
Istenétől, ne azon kezdje, hogy vakon és válogatás nélkül 
mindent eltaszít magától. Telítse az emberekhez vonzódását 
Isten szándékávaL Keresse a szeretett egyének értékeiben 
lsten kezenyomát. Lelje fel hozzájuk tartozásában Isten irá
nyítását, s ha a szeretet érzéki elemei útjában vannak, üzenjen 
nekik könyörtelen harcot, de ne vesse ki velük együtt magát 
az egész lelki összetartozást. Tisztítsa meg szeretetét. Aki a 
földiek szeretetének kiirtásával akarja szeretni Krisztust, az 
akár lekoppasztaná koszorúját az illatos kelyhektől, mielött 
az Úr lábaihoz tenné. Minden tiszta emberszeretet színes, 
pompázó virágpárta Isten koszorújában, engedjük élni annak 
term~szetfölötti értékeit. Minden földi szeretet, mely Istenn«:'! 
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van telítve, igazi lélekiskola, s mint az orvos halotton tanulja 
az élőt, úgy a lélek emberen tanulja Istent, emberszereteten 
át halad Isten szeretete felé. 

A fő az, hogy lelki magatartásunk, pszichológiai beirá
nyításunk ne tévessze el sohase a Végtelent. Akinek tekintete 
Istenre van beállítva, az minden emberszívben Istent találja 
fel, az minden rokonlélekben az Istenség végnélküli szöveté
nek egy-egy fonalát fogja és nem kell félnie, hogy a teremt
mény eltereli Istenétől. A teremtmények szeretetében szelle
met, lelket keressünk, s az érzéki elemet szorítsuk háttérbe. 
Igy egész érzelmi életünk szent lesz és komoly, napsugaras 
és emelkedett, mert Isten szeretetébe olvad minden emberi 
vonatkozásunk, azt szfnezi, gazdagítja, beviszi földi létünk 
minden izületébe, beszivárogtatja belső világunk eleven haj
szálcsöveibe. A legistenibb életnek is földiség az anyaga ide
lent, és nem az a cél, hogy a földet lerázzuk. Testben maradunk 
e földi léten át, arról van szó, hogy testiségünket a lélekig 
emeljük, földiségünket megszenteljük, anyagunkat a lélek 
szalgájává tegyük és mindezzel dicsérjük a test és lélek egybe
szövésének isteni tervét, melyben az anyag nem megsemmisü
lésre, hanem szolgálatra van rendelve s a lélek diadala nem 
az, hogy anyagát elnyomorítsa, hanem az, hogy diadalmas 
szépségben, lélektől átjáratva, átszellemesítve fogja be az 
Úrnak édes és könnyű igájába. 

Maga az a tény, hogy Szívének szeretettőllángoló inven
ciójával Jézus az eucharisztiát megteremtette, Isten-éhségünk 
szüntelen csillapítására nekünk a földön hagyta, mutatja, 
hogy tökéletesedésünket itt nem az anyagtalanodásra akarta 
beállítani. Az ember anyag és szellem szövedéke, szt-llemi 
kapaszkodóin anyagba · fogódzik. Metafizikai szemmel nézve, 
emésztő, lélekző, vérhajtó rendszerre szerelt idegzet, csodá
Jatos szenzorimotor készülék, mely a Lélek remekműve és 
munkatere. Az anyagnak és szE-llemnek e szövetkezésében a 
szellem a formáló. a kezdeményező, az uralkodó erő, és mun
kájával az emberi organizmust az erkölcsi szabadság mü
szerévé teszi. E szabadságműszer organikus törvényei alatt 
az Istenfiú megélt egy emberéletet. lstenségtől átjárt mate
fiáját feltámadásával megdicsőítette s az Öröklét csarnokaiba 
magával vitte. Nekünk pedig a mindenható szeretet állandó 
csodájaként itt hagyta templomaink tabernákulumaiban a 
Hostidt, nem emlékét, nem szimbolumát, nem igéretét, hanem 
dobogőszívű véres valóságát. 

Ezzel kimondhatlanul és minden időkre megszentette 
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életünk anyagiságát. Mert eledelt, igazi, ajkunkra vehető 

eledelt adott nekünk, és mindenkorra elítélt minden oly gon
dolatirányt, mely az anyagiságot merőben <trosszt-nak, rom
lottnak állítaná. Anyagi valósághoz kötötten, anyagban 
hordozhatóan akart itt maradni köztünk, látható, fogható, 
ízlelhető anyagban akart a miénk lenni, és az aranyos hul
lámú búzaföldek szűzfehér, eleven lisztjére s a nevető szálő
gerezdek kristályos, nemes nedvére esett szentséges válasz
tása. Étel és ital akart lenni itt a földi mesgyéken, mindenható, 
édes szeretettel hajolt anyagiságunk fölé és megszentelte azt. 
Megszentelte azzal, hogy beszívta erdőink illatos párázatát, 
földjeink kenyeréből újította meg vérét és erejét, kútjaink 
vizéből oltotta istenajka szomjúságát s kiválasztotta a szőlő
szemet és a búzakalászt örök velünkmaradásának szentséges 
hordozójául. 

És azóta telik a föld az isteni jelenlét tüzes csomópont
jaival, születnek a tabernákulumok a napjárás végtelen bol
tozatai alatt, emelkednek a dómok és a misszióskunyhók 
a Hostia titkának mélyén dobogó Isten-szív hajlékai fölé. 
És tüzelnek az emberlelkek felé az esengő szeretet, a lobogó, 
hívó, sürgető szeretet fénykévéi és átégnek a krisztus-szemek 
sugarai éjtszaka a hallgató templomfalakon megkeresni a sze
retetet és a bűnt, magányos, tiszta lelkek szótalan nyugalmát 
és tobzódó szennyek zsibongó tanyáit. Testvérem, ha késő 
éjen zárt templom mellett haladsz el s a Hostia halvány lám
pásának fénye megcsillan a színes rajzú ablaküvegen, érzed 
az isteni szeretetnek minden kőfalakon átverődő tüzét, mely 
eleven lángerekkel fon bele tégedet a lélekközösségek fzzó 
hálózatába? És ha a nappal forgatagában, zúgó gépkocsik, 
tülkölő futása közt bonyolítva utad, messziről templom
kereszt rajzolódik az égen, rágondolsz, hogy alatta termé
szetfölötti vonzások kohója ég, érzed a nagyváros zűrzavaros 
emberkavargásában, egymásrafekvő kődobozai közt a katho
likus keresztek aljából széttüzclö sugármetszéseket, melyek 
mind mind a teszívedet keresik? Tudod, hogy a néma temp
lomok oltárházaiból a fehér Hostiák Isten-szíve igazi ter 
mészetfölötti hullámleadással szövi be a várost, a hegyvidé
ket, a kerekarcú földet, a faltalan mindenséget, s hogy ennek 
a mennyei rádió-szolgálatnak csupa emberszív a detektora, 
váró kristálya, felvevő lámparácsa? És érzed, hogy mikor 
templomod homályában letérdelsz a zárt oltárház előtt, a 
szeretet édesen ragyogó szeme tüzel reád, hogy titokzatos 
életkeringés indul a Hostia eleven szívéből a te szíved felé, 
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hogy mint igazi életcsatorna kapcsol téged ez az egyesülés 
ahhoz a búzaszemekből préselt hófehér materiához, melyet 
titokzatos otthoná1;1l választott az Isten, hogy megmaradjon 
a te tériességed határai s a te időérzésed igényei között? 

Igy mutatta meg nekünk, hogy anyagba fogózva, 
anyagra támaszkodva, anyaggal harcolva lelket éljünk és 
mindig szellemibbé legyünk. Az eucharisztia az anyag esz
közül vételének, szolgálatba állításának ragyogó példája. Az 
anyag minden lelki~égnek arravaló, amire az eucharisztia 
csodájában Krisztus használja. Élethordozó, léleklakás, tér
beli és időbeli útbaigazító. Jézus megelégedhet~tt volna azzal, 
hogy ~veletek vagyok mindennapl) és beérhette volna a tisztán 
szellemi jelenléttel. De a szeretet telhetetlen, kivált mikor 
adakozik. Mindaddig tovább ad, míg elérte adásának hatá
rait. Előbb <céletét adja barátaiért.. Vajjon itt a határ? Nem, 
még van valami az életen túl, az odaadható földi életen túl is. 
Ott van az eucharisztiás örökö8 élet, az eucharisztiás min
denüttvaló élet. Élet, mely egy halvány fehér színfoltból 
tekint reánk s azt mondja: nézd, most jövök, nézd, W vagyok,; 
jöjj, téged kereslek, jöjj, beléd költözöm. Minden oltárodon 
ott várok, minden szentmiséden kereslek, minden hívó :,za
vadra ujjaid közé szállok, minden sóhajtásodra ajkadig eresz
kedem, korlátlanul, kényre-kedvre, esengően, egészen a 
tietek vagyok. Egy szemernyi kenyér, egy csepp bor elég 
nekem és megmutatom nektek, hogy jövök, hogy vagyo!{, 
hogy mindnyájatoké vagyok. 

Tanuljatok tölem. Öntse túl a lelketek testiségteket, 
mint én tüzemmel túlöntöm a kelyhet és a hostiát, legyen 
szolgálótok és eszközötök az anyag, mint az én szeretetemnek 
szolgája és eszköze a patena fehér kovásztalanja s a kehely 
kristályos itala. Szeressélek a teremtést, az enyém, nektek 
készítettem, szeressélek egymást, enyémek vagytok, egyazon 
karommal ölellek mindnyájatokat magamhoz, de szeressélek 
mindezt lélekben és bennem, s ezzel a szeretettel közeledjetek 
az én rátok szabott eucharisztiás szívemhez, mely ott akar 
dobogni minden oltáron és minden emberszívben. - Amen. 

Krlsztus szereCeUoek kultusza, meiJ 
mloden Ismerelel meghalad. 

25. Jézus Szive ir{mt érzett spontán, átszellemült szerele
tünk megsz~pfti, megnemesíti, s létének, éltének egész vonalán 
megdicsőíti lelkünket. Ez a szeretet napsugár, mcly a lélek 
tavaszát hozza ránk, mely bennünk a jónak palántáit sorra 
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bontja, növeszti, virágoztatja. Ez a szeretet a fény, a tiszta
ság, az igazi lelki szépség principiuma. Tehetne mást Krisztus 
szeretete a lélekben? Lehetne számunkra ez a szeretet egyéb, 
mint elevenítő, mennyei napfény, mely az alvó erőknek 

parancsol, mely húnyt szemű magvakat bont égrenéző virág
arcokká, homályos lsten-vágyakat az erények tavaszi mezejévé? 
Paulus az Isten fiát «a dicsőség fényének» nevezi (Hebr. l, 3). 
Paulus megélte ennek a diadalmas napnak lélekfakasztó 
erejét a megtérésnek földresújtó szépségétől a vértanuság 
tüzes pálmacsokráig, megélte a bűnök mélységéböl való 
győzelmes, félelmes felszakadásnak, s az élet, a dobogószfvü, 
pirosvérű élet, alázatos, hősies odaadásának beláthatatlan 
intervallumát. Saját lelkének forróságos mezőiről tudta, 
hogy a <<dicsöség fényel) életnövesztő, életbűvölő, minden 
erőket tele kézzel szóró, győzelmes napsugár. 

A kri"-ztu~i Szív csirabontó ereje megtalál lelkünkben 
minden zugot, minden szakadékot. Szivünkbe szövődik, mint 
a napfény a tavaszi természetbe. Amit ott kibont, az egy
szerre az övé és a mienk, az egyszerre isteni és emberi. Egy 
darab belőle s egy darab belőlünk. Ezt a két elemet kegyelem 
és szeretet egymásba olvasztja s elválaszthatatlanul egyesíti. 
Egyek lesznek, nem mint két összekevert anyag, hanem mint 
két ölelkező szélroham. Egyek lesznek, nem mint összefogód
zott emberek, hanem mint egymásbamerült lelkek. Mint 
ahogy a rózsaszirom közös munkája a földnek és a napos 
nyárnak, vagy mint ahogy a szivárvány abból születik, hogy 
halvány esőcseppeket tündöklő sugárnyílak szúrnak át. 

Ez a fényesség vezet. Minden gondolatunkba, szereté
sünkbe, cselekvésünkbe a szellemi szépséget, az égit, a ter
mészetfölöttit oltja be. Lelkünk minden megindulásában, 
akaratunk minden moccanásában krisztusi szándékok csiráit 
teszi munkálkodóvá és minden tettünket a természetfölötti
nek légkörébe vonja. Minden szeretetünk, minden törekvé
sünk, minden megindulásunk Krisztusé leszen, baráti, rokoni, 
szülői, hitvesi, gyermeki szeretelünk, szülöföld és hazaszere
tetünk Krisztus lélekszineibe öltözik. Ha szfvünk Jézus Szívét 
mintázza, jézusi emberek leszünk. Emberek, akiknek minden 
érzelmében az örök szeretet indításai reszketnek és teljes 
5szinteséggel mondhatják : az enyémeket mind az örök vilá
gosság derült napsugarával és nem a földi szenvedély rikító, 
romboló tüzével szeretem. Szerelelem motívumai nemesek, 
mert krisztusiak. Egészen az Úré vagyok mindazzal a szere
tettel, odaadással, természetfölötti szenvedéllyel, ami lel-
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kemben lakik. Minden az ő tulajdona, és az enyém. Mert 
minden szeretetben, örömben és odaadásban, melyet bennem 
fölébresztett, önmagát adja nekem. Minden vonzalmamban 
Krisztus lesz az enyém. Átkarolom őt, elveszek benne. Nincs 
közöttünk határvonal. Itt hallgasson az intellektus az ő 

fogalmi distinkcióival : «ez természet, ez kegyelem>>, - mert 
már nem tudom, hol végződik a természet, a természetet 
elönti, elborítja, átjárja a kegyelem és nem marad bennem 
egy szememyi földi sem. Messziről hallom, hogy fogalom
alkotó igények megint széjjeltákolnak itt valamit «emberi 
ösztönösre egyrészt és természetfölötti szellemire, krisztusi 
tulajdonra másrészt.» De nem értem, mit akarnak. Talán a 
nemesített bokorról meg lehet mondani, hol végezték a met
szést. De az emberlélek nem oltott növény, és a kegyelem 
nem szemzés, hanem záporeső. Hol van a fában az <<egyrészt» 
és a <<másrészt», mikor életosztó vizével gyökértől koronáig 
megöntözte az ég? A kegyelem mindenestül szentel Isten
gyennekké. Amit megérint, az természetfölötti értékké válik 
bennünk s a lelket nem lehet darabonkint érinteni. Mint a 
villanyozott élő test, egészében összerezzen minden illetésre, 
és az Isten-gyermekség áhítatos karaktere nem bújik lélek
zúgokba, hanem bejárja a megnyitott házat, mint hajnali 
levegő az éjjel megfülledt szobákat. Aki magát tudatosan 
Krisztus szeretetének sugaraiba állította, és e szeretet benne 
mint szüntelenül tevékeny, munkás principium él, az ne 
töprengjen azon, mennyi az ő lélekadásában a tennészet 
egyrészt, a kegyelem másrészt, mennyiben vonja őt el Isten
től anyja, vagy jegyese, vagy hitvese, vagy gyermeke. Egé
szen Krisztusé, és neki él, ha szerettein csüng is és karjaikban 
pihen. 

A Krisztusban való lélekközösség, az igazi felebaráti 
szeretet az a legmélyebb életgyökér, melyböl egész létünk 
vallásos megszentelése fakad. E szeretetben nyujtja az Isten
félelem a szent örömnek azokat a virágait, melyek a keresz
tény szellemre, főleg a katholikus lelki alkatra nézve olyan 
jellemzők. Mély és áhítatos öröm ez, mely abból a tudatból 
fakad, hogy Isten velünk van és hogy Krisztus minden 
szíveket átható szeretetével szüntelenül köztünk időzik. 

Hogyan szerethetnénk másképen, mint vele, érte és benne, 
mikor itt van, közel van, bennünk van és ölelő karját fonja 
körénk? Hogyan tartozhatnánk nélküle szeretteinkhez, mikor 
kezeiket ő teszi kezünkbe, ajkukat ő szorítja homlokunkra? 
Hogyan élhetnénk lélekközösséget nélküle, a minrten lelkek 
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útvesztő folyamainak vágyva keresett óceánja nélkül, hol 
mindnyájan találkozunk? Mint a kenyér, mely ezer mag 
lisztjéből áll, és az áldozati bor, mely száz fürtnek nedvéből 
cseppent, a szentségi formákban az egyetlen Krisztust zárják 
magukba : a széledten növő, egymást kereső emberlelkek, 
tévedt magvak, szétpergő szőlőcseppek Krisztus lelki való
ságában válnak egyetlen győzelmes életté. Ez a nagy szeretet
hordozta egység, mely az egész kereszténységet átfogja, egybe
köti, ez a titokzatos és valóságos szellemi összetartozás, mely 
a tiszta lelkeket ellenállhatatlan lelki természettörvénnyel 
fogja eggyé, az a szentillatú, tropikus atmoszféra, melyet 
oltáraink Szentsége áraszt a világba. 

A:L Oltáriszentség a lelkek szeretetben való egyesülésé
nek isteni vonzó centruma, igazi Léleknap, mely körülleküzd
hetetlen vonzás forgó köreiben kering a szeretet. ~lő atmosz
féra, a vonzalomnak szikrázó erőtere és mint villamos térben 
az érzékeny kémlelőgolyó, tüzet fog benne a szeretet. A kö
zöttünk virrasztó Isten gondolata ellenállhatatlan szíveink
nek, a szolgálatunkba szegődött alázatos Végtelen a szom
jazó megalázódást égeti ajkunkra, mikor a fehér Hostiában 
velünk egyesül, és nem gondolhatunk vágyódásunkban eny
hülést, keresésünkben nyugalmat, míg lelkünkbe nem zártuk 
az Istent. Csak benne, csak az örvénymélységű eucharisztiás 
szeretetnek légkörében jut az emberszív sóvárgása nyugovóra, 
mert beirányul egy mindent átölelő szeretet és egység felé. 
Itt érzi magát otthon a lélek és örömmel vállalja, hogy min
dig jobban, mindig teljesebb szívvel szeressen. 

Igazán, a szeretet több mint absztrakció, vagy sápadt 
gondola t. Az örökkévalónak, az örök mélységnek, az örök 
istenszeretetnek vonzása ez, mely az emberszívet elragadja 
úgy, hogy az átengedi magát, elvész benne és nem marad 
egyebe, mint az a tudat, hogy szeret. A legnagyobb isten
szeretet, a legteljesebb odaadás pillanataiban a megismerés 
úgyszólván elbűvölődik. Könnyek fátyolozzák a szemet, 
nincsenek szavak, minek beszélni is, mikor őt fogjuk, öt ölel
jük, jelenlétének gyönyörúségét izleljük? Minek beszélni, 
mikor minden kívánságunk betelt, mikor egyek vagyunk 
Istenünkkel, s az a bizonyosság hat át, hogy többé semmi 
és senki el nem választhat tőle? Szent Pál lángoló szavakkal 
kiáltotta ezt bele a világba : «Ki választ el engem Krisztus 
szeretetétöl? háborúság-e? szorongatás-e? éhség-e? mezite
lenség-e? veszedelem-e? üldözés-e? fegyver-e? De mindezeken 
győzedelmeskedünk azáltal, ki minket szeretett. Mert bizo-

Prob4szkaa Elmélkedések. II. 23 
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nyos vagyok benne, scm halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem 
jövendők, sem erősség, sem magasság, sem mélység, sem 
egyéb teremtmény el nem szakíthat minket az Isten szerete
tétól, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon» (Rom. 
8, 35-39). 

Ha pedig igy van, akkor e szeretetnek mindenütt tért 
kell adnunk, uralkodni engednünk élet és halál, hatalom és 
uraság, jelen és jövő, magasság és mélység, angyalok és 
emberek felett ... Akkor élünk folyton egyesülésben a min
dent felülmúló szeretettel, mely egybeköt és magába foglal 
mindeneket. 

Szükségünk van e szeretet-temperamentumra. Krisztus 
azért jött, hogy megadja nekünk, mintául megélte nekünk. 
Ezért ölelt magához mindent a földön mérhetellen mélységű 
szeretettel : Anyját és bennünket, testvéreit, hazáját s a világ 
rninden lelkét ; a napot az égen s a virágokat a mezőn ; a 
tékozló fiút, Zakeust, Mártát, Máriát. A szeretet tüzét hozta 
a földre, hogy az egész világ, az egész emberi nem felgyullad
jon. Értsük meg ezt jól. Ha csak tépelődünk, okoskodunk, 
rnindig szörnyli gondterheltek vagyunk és ezt soha fel nem 
fogjuk. Itt nemcsa}( érteni kell. Itt égni kell, itt a lángnak 
belénk kell kapnia. A kultúra, mely ebből a lángból támad, 
végtelenü! magasabb rninden értelmi kultúránál. 

Ez a kultúra aszkézist és örömet mond egyszerre. Az 
igazi keresztény aszkézis az öröm formája, a lét rendetlen· 
ségét szabályozó, körülrajzoló, mérsékelő, arányosftó tevé· 
kenység. A léleknek a maga teljesedését kereső kiömlései 82 

örömök rendetlen állóvizeivé pocsolyásodnának, az aszkézi! 
pedig a maga megállító, terelő, elfordító, kényszerítő hatal
maival ezt a kiáradást útválasztó, tengerkereső mederbe 
gyüjti. Az aszkézis a lélek eleven vizeinek bölcs folyószabá
lyozása, s a legmagasabb értelemben vett örömgyüjtés, öröm
vezetés a nagy célok felé. Alaphangja, hogy a gyötrődés, a 
nyomorgás nem cél, hogy a gátak, a fékek, a tilalmak nem 
önmagukért kellenek, hogy a szenvedés nem a vergődésért 
van, melyen átvonszol, hanem a diadalért, mellyel a lélekerél 
leigázza. Az aszkézis a lélekrnintázó véső, rnely sebezve for· 
mál, de célja nem romboló sebzés, hanem a diadalmas forma. 

A tettek az aszkézis munkás rnűszerei. Semmi sem alakft 
bennünket más, mint a tett. Mereogéssel idegpályákat ki 
nem járunk, tétlen örömmel öntudatos reflex-hidainkat meg 
nem építjük. Az aszkézis a cselekvés fegyelme, feladata a 
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tettek hordozóját, a testet, a lélek szófogadó organumAvá 
tenni. A lélek emlékezik és teremt, mindkettővel túlárad 
önmagán, s áradása öröm. Ez a habzó színtenger, ez az im
materiális valóságfolyam eleven idegkészülékbe fogódzik és 
részt vesz annak sorsában. Élő gépezete csalja, rontja, ő pedig 
míg egyrészt épiti, másrészt bontja és emészti is saját szerke
zetét. Ez a koncert magárahagyottan ösztönös tetteket, vagy 
tétlen álmodozást termelne. Az aszkézis e csodálatos együttes
nek szabályozó készüléke. Munkaeszközei az örömök fegyel
mezése és a szenvedések elvállalása. Eredménye a mérték, a 
harmónia fönsége, az a felsőbbreodú kultúra, mely a test és 
lélek összjátékát üresen pergő tengelyek szövedékéból er
kölcsi alkotó, termelő erővé teszi. 

Ez a kultúra nem fogalmak rácsozatára épül, hanem élő 
magvak csirázásaként növi be lelked talaját, a kultúra, 
melyet nem hódithatsz meg értelmed száraz ){ategóriáival 
akkor sem, ha a legmesteribb tornajátékot végezteted velük, 
mert e koltúrával szemben minden fogalomtánc sápadt 
danse macabre marad. A holtak lejtése, a lélek holtjainak, 
valóságmaszkjainak bábutánca, mert, tudományos diadalai 
dacára, okoskodó képességünk nem ad több valóságot a lélek 
mély életéből, mint a gyermeki kóépít6-szekrény a szabad 
hegyvidék hullámzásából s az élő vizek feltarthatatlan tódu
lásából óceánjuk felé. Ez a kultúra cselekvő ismeretfölöttiség, 
a szeretet élő vizeinek nagy folyamhálózata, a krisztusi szfv
nek örök forrásából megállíthatlanul ömlő bőség, mely a 
szereletet a lélek atmoszférájává, alapanyagává teszi és meg
indltja benne azt a belső, rendező, asszimiláló, válogató, 
növesztő munkát, mely a természetfölötti életnek eleven for
rását, az Istenszívet teszi bennünk otthonossá. 

Ez az a kultúra, amelyre Krisztus szíve nevel, ez •Krisz
tus minden tudományt felülhaladó szereteténelo koltúrája 
(Eph. 3, 19). 

23* 
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E kötet elmélkedései közül a következőknek clmei valók 
a szerzőtől : 270. 274. 275. 289. 298. 301. 303-303. 310. 
319. 321-323. 338. 348. 349. 352. 353. 356. 357. 359. 360. 
364. 365. 386. 390. 393. 394. 400-401. 404-406. 409. 411. 
414-418. 422. 424. 425. 427-431. 433. 435-439. 441. 443-
454. 456. 459-465. A többi a kiadótól ered. 

24. lap - 286c. : Jóllehet a szentfrásnak a világvéggel 
kapcsolatos természeti katasztrófa-leirásai részben költői, 

részben népies elemeket tartalmaznak, a gondos szövegértel
mezés legalább annyit kihüvelyez belőlük, hogy a délek
végnek» méltó lesz a külső kerete. 

199. lap -429.: A harmadik •fényöv• csak jelezve van; 
nincs kidolgozva. 

231. lap : A 459-463. elm. némi változtatással a század
végi •Gondolatok•-ból vannak véve. Lásd O. M. XII. (Ünnep· 
napol\) 108. kk. ll. -

SUJvizek forrása először német fordításban jelent meg 
•Die Quelle lebendigen Wassers, Gedanken über das göttllrhe 
Herz Jesu• eimmel, mint az «Elmélkedések• füzetes kiadásá
nak (lásd VI. k. 350. l.) egy része. Mikor a magyar kiadásra 
került a sor, kitűnt, hogy a fordítás alapjául szolgáló kézirat 
elkallódott. Erre a szerzö, akit lábfájás hÓnapokig tartó pihe
nőre kényszerített, a német forclltás szemmeltartásával jelen· 
tékeny bővítésekkel tollba mondta az itteni szöveget. SU!us· 
beli sajátossága jórészt ezzel függ össze. - Az •Élővizek 
forrása• megjelent Fehérvárt, mint a Szociális Mlssziótársulat 
kiadása 1927-ben, a szerző halála napján: s kb. egy hónapra 
rá ugyanott változatlan második kiadásban. 

252. lap: Az az önmegsemmisülés, amelyről ilt szó van, 
nem metafizikal, hanem pszichikai értelemben van mondva : 
teljes, a magafeledésig menő Isten-szeretés. A miszlikflban 
gyakori gondolat, hogy az Isten iránti teljes odaadás Jslenbc 
való visszasemmisülés. 

254. lap : Az 5. sorban ez a kifejezés: •a bíinbe öllözött 
Isten» csak azt akarja mondanl, hogy Krisztus Urunk magára 
vette bíinelnk büntetését, nem a bűnösséget - amint ez az 
előző lap gondolataiból világosan kitűnik. 

295. lap : •Nincs kis bűn• t. i. aszövegben tárgyalt szeretet· 
fokon. Ez a szenteknek is meggyőződése : sokszor egészen 
csekély mulasztásért egész életükön keresztül megrendltő 
penitenc!át tartottak. 
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