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BEVEZETÉS 

A szűzességet tárgyaló hatalmas egyházi 
irodalomból a jelen kötet egy elég szűkre
szabott kört, a nagy egyházatyák korát szá
laitatja meg. Nem azért, mintha a szűzesség 
tisztelete és gyak·orlása akkor, vagy az ő mű
ködésükkel kapcsolatban honosodott volna 
meg az Egyházban, hanem írásaik tekintélye 
és összefoglaló jellege miatt. Magatartásu
kat a hitélet minden kérdésében elsősorban 
egy szempont dönti el: az apostoli hagyo
mány szempontja. lrásaik is különösen dZért 
becsülendők, mert minden szubjektív szem
lélet félretételével az Egyház élő hagyomá
nyát, az isteni kinyilatkoztatás gondos és 
hűséges továbbadását tartják legfőbb témá
juknak. 
Műveikből első tekintetre kiolvashatiuk, 

hogy a szűzesség kérdése sem volt az -Cs
egyház számára csak egyéni buzgóság, kü
löncködés, formalizmus, vagy ösztönös szo
kások dolga. Az elsó keresztény társadal·om 
pásztoraival együtt az isteni kinyilatkozta
tás és annak élő megvalósulása, Krisztus 
nyomán járt a szűzesség megítélésében is. 
Azért nem is lesz ránk egyhangú hatással, 
ha mind a három egyházatya ugyanazokat 
a szentírási szövegeket magyarázza, és 
egyenlő szempontok szerint mutat rá Krisz-
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tus Urunk, Szúz Mária és az Egyház maga
tartására. 

A fordított művek megítélésében azzal 
igyekszünk olvasóinknak segítségére lenni, 
hogy előzetes áttekintésük és rendszerezé
sük helyett idézeteket közlünk az őket meg
előző egyházi irodalom idevágó müveiböl. 
Azokból világosan elénk áll szellemük 
bámulatosan tökéletes kereszténysége: az 
istenadta önállóság és az alázatos, hivő al
kalmaz~odás csodálatos összhangja. 

Honnét magyarázzuk azt a lelkesedést, 
mondhatnánk lelkendezést, mely egyházi 
íróinkat a szűzesség hallatára elfogja? Nem 
csupán az ő egyéni, talán romantikus lelküle
tük lecsapódása például sz. Ciprián (200-
258.) híres dícsérete a szűzekről?: "Ok az 
Egyház fáján a virágok, a lelki kegyelem 
dísze és ékessége, boldog fiatalság, dícsére
tes és tiszteletreméltó épség és romlatlanság, 
a szent Isten méltó képmásai, Krisztus nyájá
nak fényesebb része. Rajtuk örvendez és 
bennük bőségesen kivirágzik a dicsöségesen 
termékeny Egyház; és amennyivel szaporo
dik a szűzek csapata, annyival növekszik az 
anya öröme is." (De habitu virginum, c. 3.) 
Vagy Tertullián magasztaló szavai (De 
pudicitia, c. l, 217-23. tájáról): "A szemér
messég a jó erkölcsök virága, a test tisztes
sége, a nemek dísze, a vér épsége, szárma
zásunk megbecsülése, a szentség alapja, m1n
den lelki jóságnak előzménye. Bár ritka, 
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nem egykönnyen tökéletes és még ritkábban 
örökös, mégis otthonra találhat a világban, 
ha természetünket előkészitettük rá, ha meg
győzött a tanítás, és rászorított a szigor."? 

Ezek a nyilatkozatok azért olyan lelkesek, 
mert az egész kereszténység szeretetét és 
vágyait tükrözik. Megmondja ugyancsak sz. 
Ciprián (U. o.): "Ti már kezdtek azok lenni, 
arnivé mi majd csak valamikor leszünk. Ti 
már a jelen életben részesültök a feltámadás 
dicsőségében és úgy mentek át a világon, 
hogy a világ szennye nem ér benneteket. Ha 
megmaradtok a tisztaságban és szüzesség
ben, az angyalokkal lesztek egyenlők." 

A szüz állapot részben a keresztény ember 
vágyainak beteljesülését jelentette: fü~get
lenséget a világtól, a másvilág közelségét, 
az epedve várt Isten országa felcsillanását; 
az egyén számára a tökéletesség állapotát. 
Tertullián szerint (De exhortatione castitatis, 
208-11. körül): "Az Isten akarataami meg
szentelődésünk (I. Tessz. 4, 3.). Azt akarja 
ugyanis, hogy az ó képére és hasonlóságára 
alakuljunk: hogy szentek legyünk, miként ó 
is szent. Ennek a megszentülésnek többféle 
módját gondolta ki számunkra, hogy vala
melyiknél megmaradjunk. Első módja a szü
letéstől f·ogva megmaradó szüzesség." Az 
alexandriai Origenes szerint (Homil. in 
Levitic.): "Aki Istennek szentelte magát, aki 
semmi világi ügybe nem keveredett az ó 
kedvéért, aki elvált és elkülönült a többi 
testi életet élő és földi gondokkal törődő em
bertől, és nem azt keresi, ami a földön van, 
hanem azokat, amik az égben vannak: azt 
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méltán mondjuk szentnek." Ancyrai Basilius 
(t 362.) ezt mondja (De virginitate): "Való
ban nagy dolog a szűzesség, mert, hogy rövi
den összefoglaljam, hasonlóvá teszi az em
bert a romolhatatlan Istenhez. A szűzesség 
nem a testben kezdődik és úgy halad a 
lélekbe, hanem a testetlen lélek tulajdona, 
és az Istennek tetsző lelki szűzesség által 
megőrzi a test romlatlanságát."t N aziánzi 
sz: Gergely költői képet használ (Beszéd Mt. 
19-hez, 380. tá ján): "Nézzétek csak az ólom
csővekbe szorított vizet! Nagy nyomás alatt 
áll, és egy nyílásra van irányítva: ennek kö
vetkeztében túllép a saját természetén és a 
magasba szökken. Hasonlóképen, ha hajszo
lod az isteni szeretet és egész valóddal Isten
hez kapcsolódol, a magasságokba irányulsz 
és n~m terülsz el a földön, hanem egészen 
Krisztusé maradsz.'' 

Mekkora nyugalmat ígért a szűzesség az 
élvező pogány élet nyugtalan keresgélése 
után! A lelki békét, mindnyájuk vágyát. 
"Nyugodt lélek illik a szűzhöz. Olyan, mint 
a tükörsima állóvíz, mely az isteni gondola
tok mélységeiből fakad; nem zavarja meg 
semmi külső szó, nem nyugtalanítja semmi 
földi látvány. Kristálytükör: nem látszik 
benne más, mint a lélek képe és az örök 
Jegyes szépsége'. Ne is zavarja meg a harag, 
a fájdalom; ne tükrözzön mindig újonnan 
hullámzó benyomásokat, hanem állandóan 
ugyanaz az isteni öröm terüljön szét raJta." 
(Ancyrai Basilius: De virginitate.) 

A szűzesség dícséretének mindig volt egy 
kényes1 pontja: a házassággal való össze-
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hasonlítás. A lelkes dícséret is könnyen túl
zásba mehetett; a házasság fontosságát is ki 
lehetett, emelni a szűzesség rovására. De ez 
a veszély inkább csak a szerzetesélet erő
sebb terjedésével vált érezhetővé. Tertullián 
még úgy tüntetheti fel a szűzességet, mint 
visszahatást és javító példaadást a pogitny 
házasélet elrettentő bajaival szemben: "Nem 
vetjük el a házasságot, csak biztositjuk" 
(Ad versus Marcionem). "Hányan vannak, 
akik a keresztség után tüstént Istennek 
ajánlják testüket! Meg hány olyan, aki 
házastársával együtt lemond a házasélet 
jogairól, és önként eunuch lesz a mennyek 
országa elnyeréséért Ha elismerjük a meg
tartóztatást a házasságon belül, mennyivel 
inkább azon kívül! Azt hiszem, nehezebb a 
fennálló házaséletet abbahagyni, mint nem 
kívánni azt, amiről eleve lemondtunk" (Ad 
uxorem. 200-206 körül). Apolgettcus (197. 
tá ján): a házasságtöréstől, vérfertőzéstől stb. 
"bennünket a gond·osan és híven megőrzött 
tisztaság véd . . . Némelyek ezeket a bűnös 
szokásokat sokkal biztosabb módon: a szűzi 
megtartóztatással tartják távol maguktól, és 
öregkorukban is úgy élnek, mint a gyer
mekek". 

Nyilt összehasonlításnál a szentatyák so
hasem felejtik el Krisztus szavait a tökéle
tesebb életmódról. Az alexandriai sz. Atha
nasius szerint "Kétféle útja van az életnek: 
az egyik alacsonyabb és közönségesebb, 
t. i. a házasság, a -másik angyali és mind
egyiknél magasabb: ez a szűzesség. Aki a 
világi útat, vagyis a házasságot választotta, 
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nem hibázik ugyan, de nagyon sok ajándék
tól esik el. Valamit ugyan a házasságban is 
elnyerhet, ha ő is meghozza harmincszoros 
termését. Aki azonban a tiszta, világ fölé ve
zető utat választotta, fárasztóbb és nehezebb 
útra lépett ugyan, de sokkal kimagaslóbb 
jutalom is vár reá, mert tökéletes, azaz száz
szoros termést hozott" (Epist. ad Amunem. 
355-ben). Viszont azt is hangsúlyozzák, hogy 
a szűzességet nem a testi állapot túlbecsü
léséből tiszteljük, hanem a lelki áldozatért. 
(L. fent Basilius Ancyr. idézetét.) Qrigenes 
is azt mondja: "Első látásra külÖnösen a 
szeplőtelen test lesz élő, szent és Istennek 
tetsző áldozat (v. ö. Róm. 12, 1.). De mivel 
sok szentet és néhány apostolt is megnevez
hetünk, akik házasok voltak, nem érthetjük 
ezt kizárólag a szűzességre, bár az ilyen ál
dozatok között az első helyen állhat ... 
Viszont a szűzek és megtartóztaták teste 
sem jelenthet szent és Istennek tetsző áldo
zatot, ha akár a kevélység foltja, akár az 
átkozódás, vagy hazugság szennye ékteleniti 
el" (Commentarii in Romanos). 

Ebben különbözött a keresztény szűzes
ség a pogány istentiszteleti megtartóztatástóL 
Iráink nem is mulasztották el az alkalmat, 
hogy a kereszténység fölényét kiemeljék. 
"A keresztények között vannak férfiak, akik
nek nincsen szükségük bürökre, hogy tisz
tán szalgáljanak Istennek. A bürök helyében 
ott van számukra Isten igéje: azzal irtanak 
ki szívükből minden kívánságot, hogy Isten
nel imádságban érintkezhessenek. Néhány 
szűzre találunk a pogányoknál is. Ezek lát-
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szólag az istenség tiszteletéből egész éle
tükre megőrzik tisztaságukat; de a ke
resztényeknél nem emberi tisztesség, nem 
pénzjutalom, nem kicsi kis dicsőség kedvé
ért tartják meg a szűzességet. Mert "azon 
vannak, hogy ragaszkodjanak az Isten is
meretéhez" (Róm. l, 28). Isten is megőrzi 
öket helyes felfogásukban, hogy mindig jót 
cselekedjenek, eltelve minden igazsággal és 
jósággal." (Origenes: Contra Celsum.) 

Akadtak a keresztények között is elegen, 
akik a társadalom épségét féltették a gyor
san terjedő szerzetességtöl. Gondos lelki
pásztoraik ezzel szemben rámutattak a bajok 
igazi okára, mint pl. Aranyszájú Szent János 
(344-407.}: De virg. c. 18.: "A Noé-korabeli 
élő világ pusztulása világosan mutatja, 
hogy nem a szűzesség viszi romlásba az 
emberiséget, hanem a gonoszság és az er
kölcstelen élet. Mert ha akkor Isten fiai 
ellenálltak volna a fajtalan kívánságnak, ha 
szűzességben éltek volna és az emberek 
leányait nem nézték volna bűnös szemmel, 
soha ilyen veszedelemben el nem pusztul tak 
volna. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
pusztulásuk oka a házasság volt, csak azt 
akarom hangsúlyozni, hogy az emberiség ve
szedelme a bűn, nem pedig a szűzesség." 

A keresztény társadalom számára is fon
tosnak tartották az egyén tisztasági fogadal
mát Ovták is a könnyelmű elhatározásoktól, 
és megkövetelték, hogy ünnepélyes ígéretét 
mindenki megtartsa. Aranyszáiú Szent János 
írja (De virginitate é. 38.): "Miért nem vi
gasztalja meg az Apostol a szűzeket is, és 
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Iniért nem ajánlja nekik is az önmegtartóz
tatás nehézségei közt a házasságot? Mert ha 
az atléta már a stadionba lépett, ledobta 
ruháit és porral meghintette olajos testét, 
akkor már senki sem mondja neki: eredj, 
menekülj ellenfeled elől! Akkor csak kettő 
között választhat: vagy elnyeri a koszorút, 
vagy legyőzik és szégyennel vonul el. Játék 
közben vagy a vívóiskolában a házbeliekkel 
gyakorlunk, vagy jóbarátaink az ellenfelek; 
ott tetszésünk szerint kiállhatunk vagy visz
szavonulhatunk. De aki elkötelezte magát, és 
a nézők és a játékvezető előtt áll szembe 
ellenfelével, annak a szabályok nem enged
nek többé választást." 

Arról is gondoskodtak, hogy a fogadalom 
megtartásában a buzgó lelkek segítségre is 
találjanak. Nyss<;ti Szent Gergely (t 394} elő 
is írja De virginitate, c. 23.): "Mivel nagyon 
sokan még ifjúkorban és nem elég lelki érett
séggel választják a szűzességet, elsősorban 
arról kell gondoskodni, hogy erre az élet
módra kitűnő vezetót és mestert találjanak. 
Különben önmaguk természetét félreismerve, 
ferde és téves utakat választanak ki maguk
nak. A Prédikátor szerint is "jobb, ha ketten 
vannak együtt, mintha egy van egyedül", 
és "jaj a magányosnak, mert ha elesik, nincs 
ki felemelje" (Préd. 4, 9-10.)." 

A szűzek, különösen a női nem életmódját 
gondos, aggódó figyelemmel állandóan szem
me! tartották. A szó szoros értelmében \7ett 
szerzetesházak hiányában különösen szük
séges volt, hogy néha aprólékos utasitásak
kal védjék meg az annyi gonddal vezetett 
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lelkeket a pogány élet veszedelmes befolyá
sától. Álljon itt néhány utasítás Szent Cip
rián De habitu virginum c. művéböl: 

Cap. 5. A megtartóztatás és szemérmesség 
nem csupán a test sértetlenségében áll, 
hanem a viselkedés és öltözködés tisztes és 
szemérmes voltában is, hogy, mint az Apos
tol mondja, a hajadon testben és lélekben 
Szent legyen ... A szűz ne csak szűz legyen, 
hanem annak is lássák és higyjék. A szűz 
láttán senki sem kételkedhessék, vajjon 
szűz-e vagy nem. 

C. 6. Ha testi kiválóságával akar dicse
kedni, dicsekedjék akkor, amikor hite meg
vallásáért megkínozzák, amikor a nö erő

sebbnek bizonyulhat a kínzó férfiaknál, ami
kor a koronát tűzhalál, ,keresztrefeszítés, 
kard vagy vadállatok által nyerheti el. Ezek 
a test drága ékszerei és nemesebb díszei. 

C. 7. Van néhány gazdag, akinekbövebben 
jutott a földi javakbóL Ezek vagyonukat 
mutogatják és azt bizonygatják, hogy javai
kat használniok is kell. Először is tudják meg, 
hogy csak az gazdag, aki Istenben gazdag, 
csak az vagyonos, akinek Krisztustól van 
vagyona, és az igazi javak a lelkiek, iste
niek, égiek, melyek Istenhez vezetnek ben
nünket és Istennél örökre birtokunkban is 
maradnak. 

C. 9. Különben, ha fényűzően cicomázod 
magad, a nyilvánosság előtt feltűnést kel
tesz, ha elesavarod az ifjak fejét és ma~ad 
után sóhajtoztatod őket, ha vétkes kívánsá

. gaikat táplálod és reményt gyujtasz bennök: 
hiába nem mégy a romlásba, másokat mégis 
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csak elvesztesz, mert látásod csak kard és 
méreg mások számára. Ne mentegesd magad, 
hogy lélekben tiszta és szemérmes vagy. 
Meghazudtol gonosz viselkedésed és szemér
metlen öltözéked. Nem számíthatsz Krisztns 
leányai és szűzei közé, mert úgy élsz, hogy 
belédszerethetnek. 

C. ll.: Azt mondod: gazdag és vagyonos 
vagy és úgy gondolod, hogy ha Isten va
gyont adott, akkor használhatod is ... Érez
zék gazdag voltodat a szegények, élvezzék 
vagyonodat az ínségesek. Orökségedet add 
kölcsön Istennek és tápláld belőle Krisztust. 

C. 13. Aki selyembe és bíborba öltözik, 
nem öltözhetik Krisztusba. 

C. 15. Kötelességemnek tartom inteni nem
csak a szűzeket és özvegyeket, hanem a há
zasokat is és egyáltalán minden nőt, hogy 
Isten alkotását, az ö szoborművét se szőkítő, 
se fekete, se piros festékkel meg ne hamisít
sák, vagy akármilyen szerrel testük eredeti 
formáját meg ne rontsák. Isten mondta: .,Al
kossunk embert a mi képünkre és hasonla
tosságunkra" (I. Móz. l, 26.). És még meri 
valaki elváltoztatni és Il\lgmásítani Isten 
teremtményét! ... Mondjuk, hogy egy festő
művész valakinek arcképét teljesen élet
hűen festette meg és már nevével is jelezte, 
hogy múve be van fejezve. Micsoda sértés 
lenne vele szemben, és mennyire jogos mél
tatlankodást keltene benne, ha valaki hozzá
nyulna a képhez és belejavítana, mint aki 
jobban ért hozzá? ... Ami szerinted díszítés 
és csinosítás, az valójában az Isten művének 
megtámadása és az igazság elárulása. 
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16. Mit keresel a lakodalmakon, ha te lé
lekben elfordultál a házasságtól? Hogyan 
lehetsz örvendezve és élvezettel jelen, mikor 
szándékod és felfogásod teljesen különböző? 

19. Mit száljunk azokról, akik nyilvános 
fürdökbe járnak és a szeméremnek és tiszta
ságnak szentelt testüket közprédára adjd.k 
fajtalanul kiváncsi tekinteteknek? 

20. A cicomával és a szabad járás-keléssei 
a szűzek megszűnnek szűzek lenni . . . férj
hezmenetelük előtt özvegyekké lesznek; nem 
férjüket, hanem Krisztust csalják meg. 

Szent Athanasius (295-373.) előírásai már 
kialakult szerzetesi életrendre mutatnak (De 
virginitate 370. körül): 

C. 11.: N e csináltass magadnak fiatalos 
ruhákat: akkor majd lígy úgy is bánnak. 
veled, mint az idősebbekkel szoktak, és 
ugyanabban a tiszteletben lesz részed. Ru
hádhoz ne használj drága szőveteket; felöl
töd sötétszínű legyen, és ne festett anyagból 
készüljön, hanem maradjon természetes szí
nében, vagy onyxszínű legyen; vállganérod 
rojtok nélkül készüljön; ruhád ujja födje be 
karodat egészen az ujjakig; hajadat nyírd 
körül és kösd le gyapjúszalaggal; főkötődet 
és vállruhádat rojtok nélkül használd. Ha 
férfival találkozol, takard el és hajtsd le 
arcodat: ne fordulj ember felé, hanem csakis 
Isten felé. Imádságnál saru takarja el lába
dat . . . Egészséges létedre ne menj fürdőbe, 
csak nagy szükség esetén. 

C. 12. Ne használj drága kenőcsöket és ne 
hintsd meg ruhádat értékes illatszerekkel. 
Gyengélkedés esetén kevés bort igyál gyom-

Keresztény remeklrók. 8. 2 
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rod erősítésére. Ha meg (Isten mentsen) be
tegségbe esnél, magad gyógyítsd magadat és 
ne adj alkalmat az embereknek, hogy azt 
mondják, aszkézised és önmegtagadásaid 
miatt betegedtél meg. Ne várd meg mások 
figyelmeztetését, hanem a baj elején láss 
neki az orvoslásnak, hogy hamarosan felkel
hess és visszatérhess szakott életmódodhoz. 
Egész életeden át tarts ki a bőjtölésben, 

imádságban és alamizsnálkodásban. Boldog, 
aki erre hallgat és így cselekszik. 

Éjjel-nappal az úr igéje legyen a nyelve
den. Minden időben a Szentírást forgasd 
eszedben. Legyen zsoltároskönyved, és be
téve tanuld meg a zsoltárokat. A kelő nap 
könyvet találjon kezedben, ésaharmadikóra 
után közös imára menj, mert. abban az órá
ban készült el az úr keresztje. A hatodik 
órában hasonló módon sírva és könyörgése
ket mondva zsoltározzál, mert abban az órá
ban feszítették fel az Isten Fiát. A kilencedik 
órában megint könnyek között valld meg 
büneidet, és himnuszokkal és dícséretekkel 
könyörögj az Istenhez, mert az úr a keresz
ten abban az órában adta ki lelkét. A kilen
cedik órai közös ima után egyed kenyeredet; 
Úyen hálaadással kezdve: Áldott az Isten, 
aki megkönyörül rajtunk és táplál bennün
ket ifjúságunktól fogva, aki ételt ad minden 
élőlénynek. Töldtsd be örömmel és vígság
gal szívünket, hogy mindennel ki lévén elé
gítve, mindenféle jócselekedetekben bővel
kedjünk, a mi Urunk Jézus Krisztusban, ki
vel együtt téged illet a dicsőség, a hatalom, 
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a tisztelet és imádás, a Szentlélekkel egye
temben örökkön örökké. Amen. 

Asztalhoz ülve a kenyeret háromszor je
löld meg a kereszt jelével és így adj hálát: 
Hálát adunk neked, Atyánk, szent feltáma
dásodért, melyet szent Fiad, Jézus Krisztus 
által nyilvánítottál ki nekünk. Amint ez a 
kenyér asztalunkon szétszóródott magvakból 
állt egybe, úgy gyüljön egybe egyházad a 
világ minden részéről, mert tied az erő és a 
dicsöség mindörökké. Amen. Ezt az imát 
mondd el a kenyér megszegése előtt. Mikor 
pedig az asztalra teszed és le akarsz ülni, 
mondd el az egész Miatyánkot. A fent emli
tett "Áldott az Isten" imádságot pedig az 
étkezés végén, fölkeléskor mondjuk el. 

C. 20. Éjfélkor kelj fel és himnuszokkal 
dícsérd Uradat Istenedet. Ugyanis abban az 
órában támadt fel Urunk halottaiból és him
nuszokkal dicsőítette Atyját; azért van 'SZá
munkra is előírva, hogy ugyanabban az órá
ban himnuszokat mondjunk Istennek. 

C. 23. A templomban hallgass, ne beszél
gess, és egyedül az olvasmányra figyelj. Ha 
valami tennivaló jutott eszedbe, ne hirtelen
kedd el, hogy az ellenség rá ne szedjen, ha
nem mindent az idősebbek tanácsával csele
kedjél. 

Ne kérdezd magadban: Hogyan tudom 
megtartani mindezeket . . . Mert az isten
félők számára nem nehezek az Isten paran
csai. 

Minden órában legyen olaj lámpásodban, 
hogy a völegény érkezésekor ki ne aludjék. 
Mert nem tudod, melyik órában érkezik, el-

2* 
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alvásodkor-e vagy reggel . . . Minden egyes 
órában gondolj végedre; halálod minden nap 
szemed előtt legyen;. gondold meg, ki elé 
kell állnod. 

Némelyik olvasónk talán meglepődve 

ismeri fel a következő fordításokban az itt 
olvasott szentenciák egyikét-másikát. Bár
milyen tárgykörben forgatjuk a szentatyák 
írásait, ugyanez a jelenség áll előttünk: nz 
Egyház erejének egyik titka. Minden intéz
ményének élete a kinyilatkoztatás talajában 
indul meg és a hűséges hagyomány erőin 
nevelkedik a történelem fölé. 

Rajecsky Benjamin. 



Olymposi Methodios: 

Symposion vagy a szűzességröl 

A mű szerzőjének életéről nem sokat tu
dunk. A III. század végén Lykiában műkö
dött (ott van Olympos is). E:lete vége felé 
valószínűleg püspök volt a makedoniai 
Philippiben. 311-ben szenvedett vértanu
halált, állítólag az euboiai Chalkisban. 
Művének címe világosan Platon híres 

munkájára utal. A symposion szó a görög 
vendégség második részét jelenti, melyben 
a meghivottak valamilyen kijelölt vagy fel
merült téma fölött beszélgetésbe kezdtek. 
A véleménycsere megszabott rendben tör
tént: a házigazda szólította fel sorjában az 
egyes résztvevőket. Methodios műve való
színűleg nem egyszerűen irodalmi utánzás
ból kapta a symposion címet. Apologetikus 
célzat is közremúködhetett a választásnál1 
bár erre vonatkozólag a műben nem találunk 
utalást. Mégis: Platon symposionjában az 
eros-ról vitatkoznak; itt meg a szüzesség a 
beszélgetés tárgya. Aki ismeri a keresztény
ség szembefordulását az antik világ erköl
csiségével, annak nem nehéz elfogadni a 
címválasztás célzatosságát 

A mü elrendezése bizonyos vonásokban 
egyenesen Platon munkája másolatának tet
szik. A beszélgetések krónikása itt is, mint 
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Platonnál, nem szemtanúja volt a vendég
ségnek, hanem egy résztvevő elbeszélését 
ismerteti. Az egyes felszólalásokat rövid 
közjátékok szakítják meg; amesélő ezekben 
számol be a beszéd hatásáról, illetve itt 
mond egy pár szót a szereplő egyéniségéről. 
Minden újabb reflexió az előzőkhöz kapcso
lódik, nemcsak az udvarias és szerény di
csérő és mentegetőző kifejezésekkel, hanem 
a gondolatok határozott továbbviteléveL Kü
lönben, a formai elrendezéstől eltekintve, 
nem beszélhetünk Platon utánzásáróL Az új
platonizmus hatása világosan megvan, de az 
egész mü a praktikus kereszténység szalgá
latában álló, a régi gondolatvilágtól elfor
duló lelkipásztor-iról tükrözi. Nincs is meg 
benne irodalmi előképének könnyed, sokszor 
tréfás szellemessége. Helyébe a keresztény 
világnézet komoly emberiségfelfogása lép, a 
kötelező, folytonos tökéletesedés és az Isten 
állandó kegyelmének tudata. Innen a kü
lönbség a pogány mú sivár, túlságosan reá
lis befejezése és keresztény "utánzatának'' 
misztikusan költői magasbaemelkedése kö
zött. 

A symposionnak csak tartalmi összefogla
lását adhatjuk; nagy terjedelme csak az ün
nepi zsoltár fordítását engedte meg. 

A Symposion Areté kertjében játszódik le. 
Areté, a görögök kedvelt Erénye, a Filozó
fia leánya, itt már keresztény matróna, aki 

Bardenhewer: Gcsch. d. altkirchl. LiterJ.tur. lJ. 
295-7. 
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az őskereszténység híres, hősi életű szúzeit 
hívja magához vendégségbe. Hegyen van a 
villája és gyönyörű kertje, rneredek és fá
radságos ·feléje az út. De a ház úrnője azért 
jegyezte el vendégeit a rnindenható Vőle
génnyel, hogy ezt az utat sértetlen járják 
meg, és idején rnegérkezzenek, amíg a kapuk 
nyitva vannak. Ök a tíz okos szűz; nem kés
nek el a rnennyegzőről. Areté kertje a para
dicsornot juttatja eszünkbe: kristályosan ra
gyogó ég, édeslangyos levegő, valami cso
dálatosan elömlő fényesség, olajosan áramló 
patak partján roskadásig rakott gyümölcs
fák, virágzó rétek illatával simogató szellő; 
középen egy magas, lombos szűzfa (a görög 
Demeterünnepekről ismert, tisztaságat meg
őrző fa) alatt a megterített asztal. 
.. A szemet-szájat gyönyörködtető ebéd után 
Areté felszólítására megindul a tulajdonké
peni symposion: a szellem élvezete. Témája 
a szűzesség. Minden vendég sorban kedves
kedik a maga gondolataival. 

Első Markella, az apostoli idők szent szúze. 
Az apokrif-hagyomány 'Márta kísérőjének 
tartja: tehát, mint bibliai szent kapja a kitün
tető helyet. 

A szűzesség szerinte az isteni romlatlan
ság virága, első földi hajtása. Nem is szár
mazbatik a földről, csak Istentől. Némely föl
dJek megkívánták ugyan, de legfeljebb csak 
a testi megtartóztatásig jutottak el; ez pedig 
nem elég. Krisztus tanításának sava . kell 
hozzá, hogy a lélek a szúzi testben is meg 
ne romoljon. Ezért szükséges a szüzesség 
végigelmélkedése. 



A sziizességrol 

Égi messzeségböl ültették a földbe a szű
zességet. Nem is fedezték fel az első idők
ben. Nem is igen lehetett. Kisszámú volt az 
emberiség; Istennek még a testvérházassá
got is meg kellett engednie, hogy az emberi 
nem fölcseperedhessék. Ö is úgy bánt az 
emberiséggel, mint a szülők a gyermekekkel: 
engedte, hogy játsszanak kis borjak mód
jára, aztán tanítókhoz küldte, akik együtt 
gügyögtek és dadogtak velük, hogy az elemi 
ismeretek után megtérjenek a mélyebb tudo
mányokra. Igy következett a testvérházas
ságra az idegenekkel való házasság, a több
nejűség, arra a házasságtörés tilalma, végül 
a tiszta szűzesség, a romlatlanság világa. 
Olyan mély és méltóságos dolog volt ez, 
hogy Isten nem bízta tanítását a prófétákra. 
Isten Fia maga oktatott rá, mert csak 0, a 
megtestesült Isten, mutathatta meg nekünk, 
embereknek a megistenülés módját. Megfes
tette előttünk önmagában a tökéletes ember 
képét: és szűznek festette. A mi dolgunk 
most már a kép utánzása. 

Ez volt Markella elgondolása. A második 
szűz, Theophila, szívesen vette át tőle a szót, 
mert befejezetlennek tartotta Markella gon
dolatmenetét. Túlzásnak látta azt a felfogást, 
hogy Krisztus eljövetele óta Isten csak a 
szűzességet szánta volna az emberiségnek. 
Hiszen a teremtés műve még tart: a folyók 
még nem tértek meg a tengerhe, a világosság 
még most sem vált el tökéletesen a sötétség
től, a föld még mindig ontja a csúszómászó
kat és négylábúakat Tehát az emberre is áll 
még: "növekedjetek és sokasodjatok". Isten 
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még most is mély álmot bocsát a férfira, ami
kor a nemzés művénél önmagáról, atyjáról, 
anyjáról megfeledkezik, engedi, hogy kive
gyék az oldalcsontját és egy testté válik az 
asszonnyal. Ilyenkor is az Isten teremtő ereJe 
műkődik benne, és új embereket, vértanu
kat, szenteket alkot a világ számára. 

De Markellának nehézsége volt ez érvelés 
ellen: hogyan lehet a házasságtörő cseleke
dete is 'Isten műve? - Theophila könnyen 
megfelelt a kérdésre: Isten az alkotó művész, 
az ember pedig az anyagat szalgáltatja 
hozzá. Az ember vétkezhetik az anyag szol
gáltatásánál, ha törvénytelen úton, jogtalan 
módon adja a művésznek a maga anyagát, 
de az anyag és a művész nem hibás, sőt az 
ilyen anyagból is igazi műalkotás jön létre. 
Hiszen a vas is arra való, hogy szántsanak 
és írjanak vele; nem is a vas vétkes, hanem 
az ember, amikor gyilkol vele. Lopott gyap
jút is vihet valaki a szövőnőnek, de nem az 
vétkezik, mikor drága szövetet készít belőle; 
a tolvaj szolgál rá a büntetésre. 

És valóban könnyű belátni: csakis Isten 
gondolhat el ennyire összetett, finom szerve
zetet és csakis ő adhat belé olyan csodála
tos fejlődési és alakulási készséget. A lelket 
meg említeni is fölösleges, annyira magától 
értetődő, hogy csak a Mindenható öntheti 
testünkbe. Ezek után érthető, hogy minden 
ember, akár tiszta házasságból, akár tör
vénytelenül született, lstentől való, és őrző
angyalt kap maga mellé születésétől kezdve. 

Tehát nagyobb ugyan a szűzesség dicső
sége, de azért nem fordulhatunk el a házas-
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ságtól és a gyermekek nemzésétőL A méz 
mindennél édesebb ugyan, de azért a többi 
nelll mind keserű. Isten szándéka szerint az 
Egyház olyan virágoskert, melyben sokféle 
szépség tarkállik: a szűzesség mellett a há
zasság is. 

Theophila szavait helyeslő zúgás követte; 
a tetszészaj alig akart elülni. 

Thalia volt a következő felszólaló. Lelke
sen fűzte tovább Theophila szavait az első 
ember és asszony egyesüléséről, de stent Pál 
efezusi levele nyomán most már nemcsak 
szószerinti értelmét tekintette, hanem az új
szövetség nagy titkára vonatkoztatta: Krisz
tus és az Egyház kapcsolatára. Hiszen az első 
és a második Ádám között nemcsak hasonJó
sági és előképi kapcsolat van; Krisztusban 
valósággal újjáformálódott az előbb még tö
rékeny és állhatatlan emberség, mint azt Je
remiás a fazekas példájában előadta (Jer. 78, 
3-4.). Az ő csontjából és húsából keletke
zett igazán az Egyház; az Egyházért,hagyta 
el Atyját az Ige, és érte merült a szffilvedés 
és kereszthalál mély álmába. Ötőle foganta 
az Egyház a híveket, akik ismét Krisztustól 
fogannak, hogy tisztaságban és hitben az 
erény életét terjesszék a földön. Szent Pál 
is így lett először az Egyház gyermeke, utóbb 
pedig az Ige jegyese; azért szülte gyermekeit 
Krisztusban (Gal. 4, 19.), hogy a szűzességre 
nP.velje őket. Ugyan tekintettel volt gyen
gébb fiaira is, és inkább házasságban akarta 
őket látni, mint hogy égjenek (l. Kor. 7, 8-
9.), mégis gyengéden, óvatosan a tökélete-
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sebb életformát kívánta övéinek: Isten drága 
ajándékát, a szúzességet. 

Negyediknek Theapatra vette át a szót. 
A szúzességben azt az isteni eszközt látta, 
mely újra a paradicsomi tökéletesség álla
potába emeli az embert. A búnbeesés után a 
gonoszság áradata borította el a szerencsét
len földet, és magával ragadta az embert is. 
Ez meg szegény, megzavart, tájékozatlan lel
kével nem tudta hajócskáját az üdvösség út
jára kormányozni; csak örvényről-őrvényre 
tévelygett. Ekkor Isten megkönyörült rajta, 
és megajándékozta a szúzességgel, hogy an
nak segítségével biztos kikötőbe futhasson 
és békében kikötliessen. Erre értelmezte a 
136. zsoltár verseit.: "Ott ültünk Babilon 
folyóvizei mellett, és sírtunk, amikor Sionra 
gondoltunk. A fűzfákra akasztottuk ott hang
szereinket." (1-2.) Testünk a hangszer; és 
a nagy világzavarodás, a Babilon tengeré
ben csak a tisztaság fűzfája lehet testünk szú
zessége útján lelkünknek is menedéke. 

Thaliousa egy másik szentírási helyhez 
fűzte elmélkedéseit. Már az Oszövetség 
rendelkezései is világosan mutatták, meny
nyivel értékesebb volt lsten szemében a na
zireusok önmegtartóztatási fogadalma, mint 
pl. a termények, szent edények, áldozati ál
latok stb. felajánlása (V. ö. IV. Móz. 6.). Ta
lán Ábrahámtól is azért követelt meg az úr 
különböző évjáratú áldozati állatokat (L 
Móz. 15, 1.), hogy megmutassa az ember fel
ajánlási korát: a gyermekség, a kialakult 
eqyemseg és a letisztult öregség állapotát. 
Mind a három életkorban várja Isten a 
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buzgó lelket, amint azt Krisztus urunk kije
lentette: "Legyenek felövezve csipőitek, és 
égő gyertyák kezeitekben; magatok meg 
hasonló olyan emberekhez, akik urukat vár
ják . . . És ha a második őrváltáskor és a 
harmadik őrváltáskor jön, és így találja 
őket, boldogok ama szolgák" (Lk. 12, 35--
38.). Mégis az az áldozat indul a legtökéle
tesebbnek, mely a gyermekkorral kezdődik, 
hogy az ember egész életén át szakadatla
nul Isten trónja maradjon. Igy könnyebben 
eleget tehetünk az Apostol követelményé
nek: hogy "testben és lélekben szentek" le
gyünk. Igy nemcsak a test marad érintetlen, 
hanem a nyelv is a Bölcseség eszközévé 
lesz: "Gyors író vesszeje lesz a nyelvem" 
(44. zsolt. 2.}; a szem elfordul a földiektől és 
Istenre tekint; a fül Isten igéjére hallgat, a 
kéz is az úrnak szentelődik és lemond a 
földi haszonért üzött munkákról; a láb is 
elfordul a világi társaság és szórakozás út
járól és Isten törvényei után jár; tehát az 
egész szív és minden gondolat az úrnak 
van szentelve. Az újszövetségi szűz éppen 
úgy elfordul a gonosz lélek borától, mint a 
nazireusok, és Krisztusról, az igaz szőlőtő
ről szedi a halhatatlanság gyümölcsét. 

Agatha, a hatodik szűz, ezt a tökéletes 
állapotot magasztalta lelkes szavakkal. 
Ilyen állapotban mondhatjuk el igazán, 
hogy a halhatatlan Bölcsesség képmásai va
gyunk. Mint a kimondhatatlan, megközelít
hetetlen, teremtő Fényesség részesei, ha
sonlíthatatlanul szépek és ragyogók let
tünk. Azért is kívánkozik utánunk valami 
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eszeveszett szerelemmel a gonosz lélek, 
hogy hatalmába keritsen és megronthasson. 
De a lélek jól fel van vértezve éppen a 
szent szűzesség által. Mégis, az úr Jézus 
komolyan figyelmeztet a tíz szűzről szóló 
példabeszédben (Mt. 25.): vigyázzunk lám
pásunkra, vagyis testi természetűnkre, hogy 
olajunk ki ne fogyjon, azaz megmaradjunk 
a hitbeli alázat ösvényén, és hiú dicsekvés
sei, üres hányavetiséggel el ne pazaroljuk 
ajándékainkat. Mindig az· utolsó óra járjon 
az eszünkben, amikor már elszenderülünk 
a vőlegényre várásban. Akkor szólal meg 
majd az arkangyal hangja és az Isten har
sonájának szava: akkor ragyog fel majd 
lámpásaink fénye, mint tiszta, ragyogó 
csillag. 

Areté felszólítására most Prokilla követ
kezett. A szűzesség dicséretére ő is a Szent
iráshoz nyult; mit is használna az ilyen nagy 
erénynek, ha csak emberi bölcsesség, vagy 
egyenesen csalóka divat nyilatkoznék meg 
mellette? Az isteni Ige is az Atyát hívta 
maga mellett tanuságul. 

Elmélkedése alapjául az l!nekek l!neke 
két helye szolgált. Az egyik a meny
asszony dicsérete: "Megsebezted· szívemet, 
mátkám, hugom! Megsebezted szívemet sze
med egyetlen tekintetével" (l!ri. 4, 9. köv.). 
Mi fogta meg annyira az Ige szívét? Nem 
testi szépség, hanem a lélek és a szellem 
tökéletessége. A menyasszony díszei is lelki 
ékességek: a szabadság, nagylelkűség, böl
csesség, szeretet. - A másik szöveg Krisztus 
követőinek többféle csoportját sorolja fel: 
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"Hatvanan vannak a királynék, nyolcvanan 
a feleségek, s a leányok szám nélkül van
nak; de egy a galambom, a szeplötelenem" 
(Én. 6, 7-8.). A királynék az ősatyák korára 
utalnak, a feleségek a prófétai lelkek, a 
leányok pedig az a sok törekvő, jóakaratú 
ember, akik az Oszövetség idején is dereka
san harcoltak a gonosz ellen. De az egyet
len, az igazi mégis csak az Egyház; szelid, 
békés, tiszta, mint a galamb. A szeplötelen 
Egyház követői pedig a szűzek az lrás sze
rint: "Szűzi társnői követik a királyhoz, ne~ 
ked viszik öket: örvendezve, ujjongással 
bevezetik öket, bevonulnak a király la
kába" (44. zsolt. 15-16.). Ime, ekkora tisz
tessége van a szüzeknek az úr előtt. 

Alig fejezte be Prokilla elmélkedését, 
máris ajánlkozott Thekla; szent lelkesedésé
ben felhangolt hárfának érezte lelkét: alig 
várta, hogy megszólalhasson. Areté is öröm
mel fogadta jelentkezését: ki ne hallgatta 
volna érdeklödéssel· Pál apostol tanítványá
nakt a filozófiában és a szabad művészetek
ben annyira képzett szüznek szavait? 

A bölcs szüz a szűzesség szó jelentésének 
magyarázatával kezdte: szerinte "Istennel 
rokon", "majdnem isteni" a szűzesség ter
mészetes jelentése, mert valóban Istenhez 
tesz minket hasonlóvá. Olyan, mint a 
szárny, mely természetfölötti mugasságokba 
emel. Azért is mondjuk erénynek: ez a szó 
ugyanis az ö magyarázata szerint "kivá
lasztást" és "fölemelést" jelent. 

Isten mindnyájunknak adott szárnyakat: 
de sokan a kívánságok állandó kielégítésé-
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vel elhullatják tollaikat, a földhöz ragadnak 
és a gonosz zsákmányává lesznek. De aki 
önmegtagadással erősíti szárnyait, elfordul 
a világtól, tekintete mindig a magasságok
ban jár, és arra törekszik még akkor is, ha 
testét tűzzel vagy kínzásokkal igyekeznek 
elfordítani. Szárnyai az angyalok körébe, a 
tiszta éteri világba emelik. Micsoda szépsé· 
gek nyilatkoznak ott meg az ámuló lélek 
elötti Aminek itt a földön csak árnyékát 
vagy művét látta, azt ott színröl-színre szem
lélheti: az igazságot, okosságot, szeretetet, 
tisztaságat Mindezeket Abban láthatja, «ki 
Van. Az ő végtelen, kiapadhatatlan bőségé
ből élvezik a szűzek az erény~k boldogító 
szépségét, belemerülve Isten fényességébe, 
és neki örök háladalt énekelve. 

Nem is törődnek a szűzek a világ gondjá
val-bajával. Nem ér föl lelkükig a bánat és 
szomorúság, mert mindent túlvilágít bennük 
a hit vigasztaló fénye. Minden fáradságot és 
bajt elfúj lelkük egéről a Lélek, ha nem fél
nek a leselkedő ellenségtől, Anyjuk példá
jára, ki az égben szüli fiát: "És nagy jel tű
nék fel az égen: egy asszony, akinek öltö
zete volt a nap, és lába alatt a hold, és fején 
tizenkét csillagból álló korona ... és ime egy 
na·gy tűzvörös sárkány, melynek hét feje és 
tíz szarva volt, és fejein hét királyi ko
rona ... És a sárkány a vajudó asszony elé 
álla, hogy amint szült, elnyelje fiát. És fiú
gyermeket szüle, aki vasvesszővel fogja 
kormányozni az összes nemzeteket; és fia 
Istenhez ragadtaték és az ő trónjához". (Je
len. 12, 1-5.) Ez az asszony a mi Anyánk, 
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az Egyház. Tiszta fénybe öltözött, az Ige vi
lágosságába. Drágakövek helyett csillagok 
az ékessége. Benne alakulnak át Krisztus ha
sonlatosságára azok, akik az Igét szeretik; ő 
szüli őket újjá, az új, boldog világ polgá
raivá a keresztség szentségében. Az Irás sze
rint fiúgyermeket szül, mert az Egyház min
den igaz fia férfias keménységgel szenteli 
magát az úr művének, és állhatatosan küzd 
a gonosz ellen. Ez az a vörös sárkány: erös, 
veszedelmes ellenfél, mert már a csillagok 
harmadát leverte farkával az égről, azaz 
igen sok hivőt csábított eretnekségbe. Hová 
menekül előle az Egyház? A pusztába, ahon
nét Isten kegyelme kiirtotta a bűn minden 
kis fűszálát is: a szentek és szűzek világába. 
Ott van az Erény kertje az ő pusztájuk kö
zepén; benne illatoznak a halhatatlanség 
szebbnél-szebb fái. Ebből a kertből szedik a 
virágot a szúzesség koszorújához. Ott bizton 
felkészülhetnek az ördög elleni harcra, és 
sorra leverhetik minden fejét: a mértékte
lenséget, élvezetet, gyávaságot, hitetlensé
get, ostobaságot, gonoszságot, és kiérdemel
hetik a tisztaság, vértanuság és hősiesség 
koronáját. Fegyverük az erény, melyet saját 
szabadakaratukkal szereznek és tartanak 
meg. 

Thekla beszédének második részében d 

szúzi önfelajánlás érdemének forrásáról, a 
szabad elhatározóképességról tárgyalt, és 
bőséges sor példával cáfolta a fátum híveit, 
kiknek tévedése alapján sem a bűn, sem az 
erény nem kerül felsőbb megítélésre, és éle-
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tünk elveszti legjellemzőbb emberi voná
sait. 

A szűzek köre alig tudott betelni Thekla 
nekipirult arcával, képzeletének ragyogó 
képeivel, lelkének és testének együttes fé· 
nyességéveL 

A kilencedik szűz, Ty$,_íané, egyetlen szent
írási képhez kapcsotta mondanivalóját. 
A zsidók sátorosü:imepét elrendelő törvény 
azt mondja: "Tehát a hetedik hó tizenötödik 
napjától kezdve . . . üljétek meg hét napon 
át az úr ünnepét ... Vegyetek magatoknak 
szép fákról való gyümölcsöket, pálmafaága
kat, sürülombú fákról való gallyakat, patak
menti fűzfaágakat és örvendezzetek az Or, 
a ti Istenetek előtt hét napig ... és sátrakban 
lakjatok hét nap.ig''. (lU. Móz. 23, 40-42.) 
A zsidók a maguk külsőséges módján fognd
ták és értelmezték e szavakat; nem látták, 
hogy Isten sokkal mélyebb titkokat rejtett 
beléjük. A hatodik hónap vége a teremtés 
müvének végét jelenti; a hetedik hónap a 
nagy, diadalmas feltámadás ideje. Akkor kö
szönt rá a világra a teljes igazság ideje, 
melynek az Oszövetség csak árnyéka, az új
szövetség előképe és beharangozása volt. 

A feltámadás szent napjára kell készíU
nünk a Szentírás útmutatása szerint. Milyen 
gyümölcs után nyúljunk? Csak egy igazán 
méltó gyümólcs van: az élet fájáé, a bölcses
ségé, melyről az van írva: "Életfa az azok
ndk, akik megragadják, és boldog, ki beléje 
kapaszkodik". (Péld. 3, 18.) Hát a fák ágai 
és a sátrak? Szúzi életünk jelképei. A tiszta
ság, erőslelkűség és önmegtagadás művei-

Keresztény remettrók. 8. 3 
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ből építünk magunknak sátrakat, és elhagy
juk testünk lakását, hogy beköltözhessünk 
"a csodás hajlék helyére, az Isten házához, 
hangos ujjongással és hálaadassal, ünnepi 
dalokkal". (41. zsolt. 5.) 

Bizony, nehéz dolga volt a tizedik szűznek, 
Domninának, ha ennyi sok bölcsesség után 
utolsó helyen még valami újat akart mon
dani. De ahogy szemét és arcát felemelte, 
nem a hallgatósághoz fordult, hanem az 
isteni Bölcsességhez imádkozott segítségért. 
Azután megnyugodva, bátran kezdett beszé
débe. 

Miért is magasztaljuk annyira a szűzesség 
erényét? Mert a szűzesség jelenti az emberi
ség történelmében a teremtésben szándékolt 
tökéletesség és befejezettség idejét. Az ószö
vetségi törvény nem mutathatott fel Isten
nek maradéktalanul tetsző embereket. Csak 
a szüz Krisztus erősítette meg annyira tes
tünket, hogy ellen tudunk állni a mértékte
lenség gonosz fejedelmének, le tudjuk taszí
tani trónjáról, és békét meg hitet adunk az 
eddig bálványozó világnak. A tisztaság lesz 
halhatatlanságunk záloga; azért dícséret 
illeti minden ember részéről. Mert a szüze
ket Krisztus lakodalmára teszi méltóvá, a 
többieket pedig megszabadítja az ősi átoktól: 
"por vagy s vissza kell térned a porba". (T. 
Móz. 3, 19.) 

Areté szavai egészítették ki a szüzek el
mélkedéseit. Mint a szentség gyakorlatának 
mestere, rámutatott a nehézségekre is. Bi· 
zony sokan gondolják magukról, hogy a 
szűzi életet gyakorolják, de valójában keve-
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sen vannak, akik valóban tiszta életet élnek. 
Mert csak az mondható tisztának, aki a nemi 
hajlamokon kívül minden emberi indulaton 
uralkodik. Különben nem tett mást, mint 
csak szenvedélyt cserélt. Hogy mondhatnánk 
tisztának azt, aki a kevélységet, hiú dicsó-

. ségvágyat, pénzéhséget, vagy a családi befo
lyás. hajhászását még mindig nem tudta le
győzni? Nem nevetséges dolog tisztán meg
őrizni a 'nemi élet eszközeit, de a szemet, 
nyelvet, a fület vagy a kezet ugyanakkor 
szennyesen hagyni? Vagy milyen eljárás 
volna mindezeket gondozni, de a lelket egy
idejűleg kevélységgel és haraggal bemocs
kolni? Tehát minden képességünkkel úgy 
bánjunk, mint a hajóparancsnok a hajójá
val: minden deszkáját és minden legkisebb 
darabját gondosan összeilleszti, hogy a vi
har megpróbáltatásai közben utat ne találjon 
a betóduló víz és vele a hajótörés vesze
delme. 

Végül örömmel jelentette ki, hogy mind a 
tíz szűz megállta helyét, és rászolgált a szel
lemi győzelem koronájára. A leghosszabb és 
legékesebb beszéd szerzőjét, Theklát pedig 
felkérte, hogy előénekes legyen a befejező 
ünnepi táncban. 

Akkor Areté jobbjára vette Theklát, a töb
biek pedig kezetnyujtva közrefogták őket. 
E:s megindult az ünnepélyes körtánc a szűzfa 
alatt, az erény csodaszép kertjében. Felcsen
dült Thekla hangja és dalra hívta szűzi tár
sait: 



Olimpasi Methodios : 

Tekla zsoltára 

A tíz szüz lakomájából 

Karvers: 

Megőrzöm néked tisztaságom és égő lám
pással' sietek elébed, Jegyesem! 

Zsoltár: 

Égi hang árad, ó szűzek, és holtaklit 
riasztó hangon serkent: menjünk Kelet felé, 
fehér lepelben és égő lámpással az égi Je
gyes elé. Serkenjetek fel: már jön, már a 
kapuba ért az ég Királyai 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Távozz tőlem, halandók öröme, gyás:Los 

boldogsága! Távozzatok tőlem, kába gyö
nyörei az életnek, fényűzésnek, szerelem
neki Minden vágyam, hogy üdvöt adó kar
jaidba rejtezzem, hogy örökké lássam, ó Bol
dog, szépségedet! 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Elhagytam a földi menyegzők házát, el

hagytam a földi- menyegzők nyoszolyáját 
éretted, ó Király; szűz aranyos ruhában jöt
tem, hogy boldog nászban egyesüljek Véled. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
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Kioldottam magam a hízelgő kígyó sok
sok cseléből, tüzének lángját legyőztem; a 
halandókra acsargó bestiák dühét bilincsbe 
vertem ... és várlak az égből, várlak, ó Bol
dogi 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
O Ige! kegyelmed vágya feledtette hazá

mat; feledtem hajadon társaim kórusát, 
anyám és apám büszke családfáját: mert 
mindenem csak Te, csak Te vagy, Krisztus! 
Megőrzöm néked tisztaságom és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Elet bőkezű adója vagy, Krisztus. Udv né

ked, halhatatlan fény! fogadq hozsannánkat! 
Szűzek kara szólít, szép-szép virág, Szeretet, 
Oröm, :Ertelem, Bölcsesség, Ige! 
Megőrzöm néked tisztaságom és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
O Királyné! gyönyörű díszedben tárd fel 

a kapukat; bocsáss be minket is a menyeg
zőre, tisztaságos szűz, diadalmas szűz, szép
séget árasztó! Ami ruhánk is díszes már; mi 
is Krisztus elé állunk, és dallal ünnepeljük 
nászoda t, boldog leányzó l 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Sírnak most kint roskadozva, könnyek ár

ját ontják keseregve az elmaradt szűzek; ön
vád minden kiáltásuk. Mert kialudt lámpá
suk fénye, nem szánták rá idején magukat, 
hogy az élet házába lépjenek. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
A szent út dacos elhagyói nem gyűjtöttek 
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elég olajat az életútra. O balga hanyagoki 
Lámpátokban elhamvadt a lán2, s most ben· 
sőtökben búsan jajongtok. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám· 

pással sietek elébed, Jegyesem. 
A poharak telve már édes nektárrel: 

igyunk! Égi ital ez, ó szúzek: ezzel köszönti 
az égi vőlegény méltó lakodalmas népét. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
O Boldog! Halálod tiszta képe, Abel, ha· 

lálra sebzetten égre· emelte szemét és (tgy 
mondta: Végy magadhoz, ó Ige: kegyetlen 
gyilkos testvér-kéz áldozata lettem. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
O Igei a szúzesség hősi dicsöség-jutalmát 

nagy fiad nyerte el: József:· Mezítelen, de 
szégyentelen messze fut, midón az asszony 
felgyúlt szenvedélye bűnös ágyra akarja 
vonni, és így kiált: 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Jefte az úrnak áldozza leányát, a szúzi 

bárányt, földi tisztaságod mását, ó Boldogi 
Az meg szíves önfeláldozással oltárra hajlik 
és kiált: 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám-

pással sietek elébed, Jegyesem. ' 
Rabul ejté Judit gyönyörű alakja az ellen

ség vezérét; de teste-lelke ment maradt a rút 
érintéstóL Eszességgel, bátorsággal éltét ve~ 
szi a gonosznak, és ujjongva kiált győzelmi 
mámorában: 
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Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám
pással sietek elébed, Jegyesem. 

Zsuzsánna arcát, ajkát, csodaszép termetét 
két vén megpillantja. Elfutja őket a búnös 
vágy és kisértik: Asszony, engedj! égünk 
teérted! Zsuzsánna pedig reszketőn kiált: 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám· 

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Inkább a halál, mint rút búnötökért ura

mat megcsalni, s Isten túzbosszúját szen
vedni örökkéi Örizz meg, Krisztus! mert szo
rongat a gonosz. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Előhírnököd szentelt vizével hintette né

pedet; de egy gyalázatos galádul halálra 
adta, mert tisztaság tanuja volt. ö pedig, 
míg vére porba hull, Tehozzád kiált: 
·Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Szeplőtlen Anyádra is gyanúnak árnya 

hullt, mig áldott méhe Téged hordozott: hogy 
hűtlen feledte hitvesi szent kötelékeit. 
ö Hozzád menekült a vád elől, ó Boldog! e 
fohásszal: 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Akiket meghívtál, megjöttek, ó Boldog! 

O angyalok Királya! feléd húz a vágyuk, 
hogy lássák boldog lakodaimad napját. 
O Ige! csodás ajándékot hoztak, és ruhájuk 
szeplőtelen. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Most hozzád fordulunk, szepiátlen szüz 
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Egyházi Szobádat díszítve éneklünk rólad, 
hótestü, göndörhajú, tisztaságos, feddhetet
len, Isten szerelmes Jegyesel 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Elhamvadt a romlás, és bajok könnyes ke

serve is elenyészett. Nem szólit már a halál; 
az őrült szenvedély kihült. A bú elalszik, s 
a lélek újraéled: Krisztus újra ránk villantja 
Isten örömét. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
A paradicsomnak nincs ember-lakója; 

nincs már úr szavára buzgó múvelője. Mert 
tőrbe csalta a kígyó és eltépte mellőled, ó 
erős, csalhatatlan Boldogi 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
Most égig kisér a szent szúzek kara, ó 

mindnyájunk tisztaságas Királynője, s li
liommal koronázva új dalt dalol; kezükben 
diadalfénnyel ragyog a lámpás. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 
ú Boldog, öröktőlvaló, égnek szeplőtlen 

lakója, Atyánk! kinek karja mindent ölelve 
tart; im kopogtatunk az élet ajtaián: fogadj 
Fiaddal együtt minket is mennyekbe. 
Megőrzöm néked tisztaságom, és égő lám

pással sietek elébed, Jegyesem. 



Szent Ambrus (333-397.): 

A szüzekról 
(De virginibus.) 

Marcellina, a szent püspök ugyancsak 
szentéletű nővére kérte ezt a művet a maga 
és társnői számára, akikkel együtt szűzessé
get fogadott. Szent Ambrus hangsúlyozzd 
ugyan, hogy itt a megszakott prédikációkkal 
ellentétben írásra vállalkozik, mégis, szaká
sához híven, elmondott beszédeiből is bele
szőtt egy-egy részletet (pl. Sz. Agnes emlék
beszédét). Ez a körülmény teszi Szent Am
brus műveit helyenként terjengőssé, de ez 
adja meg azt a friss, közvetlen, kedves vo
nást is, ami a híveiért aggódó, a Szentírást 
szívesen, praktikusan magyarázó, igazi lelki
pásztor sajátja. A mű püspökségének 3. évé
ben, 377-ben készült. Külön érdekessége a 
harmadik könyv elején idézett avatóbeszéd, 
mellyel Liberius pápa 353 karácsonyán Mar
cellinának és társainak a fátyolt átadta. 

Bardenhewer: Gesch. d. altkirchl. Literatur. III. 
502., 530. 



Szent Ambrus 

A szüzekröl 

ELSÖ KÖNYV 

Az égi igazság kijelentése szerint minden 
hiábavaló szóról számot kell majd adnunk 
(Mt. 12, 36.). Ugyancsak az J.rás szerínt min
den szolga, aki kegyelmi talentumokat ka
pott kamatoztatásra, de féltő zsugoriságból 
vagy mohó kapzsiságból elásta azokat, ura 
visszatérésekor bajba kerül (Mt. 25, 24-30.). 
Nekünk is van tehát okunk a félelemre: 
hátha majd szavunk kamatait követelik rdj· 
tunk. Pedig gyenge a képességünk, és nagy 
a szüksége annak, hogy Isten ránkbízott igé
jét továbbadjuk a népnek, főképen pedig, 
mikor az úr nem a hatásosságot, hanem a 
lelkes munkát várja tőlünk. Azért úgy vél
tük, hogy majd írunk valamit. Mégis csak 
könnyebben szégyenben maradhatunk a hall
gatóság, mint az olvasók előtt; mert hát a 
könyv nem tud pirulni. 

Bizony nem is bízakodunk képességünk
ben, hanem Isten irgalmasságának ,példáin 
buzdulva kezdünk témánkra gondolni; hi
szen Isten akaúttából még a szamár is meg
szólaU (IV. Móz. 22, 28.). Engem is nyomhat 
az élet terhe: ha angyal áll mellém, hosszú 
hallgatás után én is megszólalhatok; majd el
hárítja nálam is esetlenségern akadályát, ha 
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a szamár természetét is le tudta győzni. 
A frigyszekrényb.en Áron vesszeje virágzott: 
Isten a szent Egyházban még a mi büty
keinkből is könnyen virágot !akaszthat. 
Miért volna annyira elképzelhetetlen, hogy 
az úr az emberekből szóljon, amikor csipke
bokorból is szólt (II. Móz. 3, 4.)? Isten azt 
sem tartotta magához méltatlannak. Hátha 
az én ágaimat is lángralobbantja? Talán csak 
lesznek, akiket majd megvilágít a mi bak
raink fénye, akiket nem éget meg égő águnk. 
Majd lesznek olyanok, akikl)ek saruját meg
oldalja a bokorból hangzó szavunk, hogy az 
ész járásának ne legyen testi akadálya. 

De mindezeket szent emberek érdemelték 
ki. O, ha mindezideig meddőn maradt füge
tám alatt engem is észrevenne Jézusom (Ján. 
1, 48.)1 három esztendő alatt az enyém is 
gyümölcsöt hozna (Lk. 13, 7.). Hogyan re
mélhetnek a bűnösök ennyire? Talán az nr 
már meg is parancsolta evangéliumbéli vin
cellérének, hogy fügefánkat kivágja! ú bár
csak még ebben az évben meghagyná, körül
ásná és megtrágyázná, hogy felemelje a nyo
morulhat a porból és felsegitse a szegényt a 
sárból (112. zsolt. 7.)! Milyen boldogok azok, 
akik nehéz útjuk végén a fénybe és örömbe 
jutottak és szőlőtőhöz, olajfához köthetik lo
vukat (I. Móz. 49, 11.)! Engem még a világ 
örömeinek csábító édesgetése árnyékoz: ez 
az én fügefám: növésre alacsony, munkára 
törékeny, eszköznek puha, termésre meddő. 

Ne csodálkozzék senki, hogy beszédre al
kalmatlan lévén, írásra vetemedem. Gondol-
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junk csak a Szentírásra: Szent Zakariás pró
féta tanuskodik mellettünk, hogy vannak 
dolgok, amiket a szó nem éreztet, de a toll 
mégis megrögzít. Ha János neve visszaadta 
atyjának hangját (Lk. 1, 63-4.), én sem 
esem kétségbe, hogy némán jutok szóhoz: 
hiszen Krisztus van a nyelvemen. :es a pró
féta szavai szerint: ki sorolja fel az ő nem
zetségél (Iz. 53, 8.)? Ezért, mint valami 
szolga, az úr családjának dícséretét mon
dom; mert a szeplőtelen úr még ebben az 
emberi törékenység hordalékával teli test
ben is tudott magának szeplőtelen családot 
kiválasztani. 

2. fejezet. Milyen kapóra jön, hogy éppen 
egy szűz ünnepén kell a szűzekről szólnom, 
és könyvemet dícséretével kezdhetem. Szű
zet ünneplünk; szűzességét kövessük. Vér
tanut ünneplünk; áldozatra induljunk. Szent 
Ágnes ünnepe van: csodálhatják a férfiak; 
büszkélkedhetnek a kicsinyek; ámulhatnak 
a házasok; utánozhatják a hajadonok. De 
hogyan dícsérhetném méltóképpen, mikor 
már a neve is csupa hangos dícséret? önfel
áldozása meghazudtolta korát, tökéletessége 
természetfölötti volt; azt hiszem, nem is em
bernek szólt ez a név, hanem a jövendő már
tírnak. 

Mégis van mire támaszkodnom. A szűz 

neve egyben a szűzesség dícsérete is. Ha el
mondom vértanuságát, kidícsértem tisztasá
gát is. Elég könnyű dícséret; semminek nem 
kell utánajárni, mert mindenki ismeri. Ma
radjon hát el a szellemesség, hallgasson el 
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az ékes beszéd; egy hangon zendüljön fel a 
dícséret. Ezt énekeljék öregek, ifjak, gyer· 
mekek. Az az igazán dícséretreméltó, akit 
mindenki dicsérhet. Ahány ember, annyi szó· 
nok, kiknek szava a mártir dícsérete. 

Azt mondják, Agnes tizenkétéves korábcl.n 
jutott vértanuságra. Milyen utálatraméltó az 
a kegyetlenség, mely még a zsenge kornak 
sem irgalmazott; de mennyivel nagyszerűbb 
a hit ereje, mely még ebben a korban is ta
nuságtevőre talált! Volt-e sebzetlen hely 
azon a gyenge kis testen? Mégis volt mivel 
legyőznie a kardot, bár a kard már alig 
tudta hol sérteni. Az ő korabeli lányok még 
egy görbe tekintetet sem igen viselnek el 
szüleiktől, és a tűszúrást is megsiratják, mint 
valami sebesülést. Ez meg félelem nélkül 
volt a véres hóhérok keze között; mozdulat
lan állta a csikorgó láncok nehéz rángatását; 
egész testével állt a dühös katona kardja 
elé: azt sem tudta, hogyan kell, de várta a 
halált. Mikor meg az oltár elé hurcolták, a 
tűz közepébe Krisztusnak nyujtotta kezét, és 
a győzedelmes úr jeiét írta a szentségtelen 
áldozati oltárra. Hiába tették nyakát és két 
kezét vasbilincsekbe: gyenge tagjait semmi 
sem tudta összeszorítani. 

Új szenvedés várt rá? Még alig lehetett 
büntetni, de már érett volt a győzelemre; 

alig tudott harcolni, mégis könnyen érde
melte a győzelmi koronát. Korára való tekin
tettel még mitsem várhattak tőle: és mes
tere lett a tökéletességnek. Soha menyasz
szony még nem ment úgy a menyegzős 
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házba, ahogyan ő indult a kivégzésre: vidá
man, ünnepélyes léptekkel. Haja nem volt 
ugyan koszorúba fonva, de Krisztus számára 
fel volt koszorúzva, nem virágokkal, hanem 
erényekkel. Mindenki sírt körülötte, csak az 
ő szeme volt száraz. Mindenki csodálta, hogy 
olyan könnyen dobta oda ki sem élvezett 
életét, mint aki már mindent átélt. Mindenki 
bámult, hogy már az Isten mellett tanuskod
hatott, pedig koránál fogva még szava sem 
lehetett a bíróság előtt. Végül is elérte, hogy 
Isten ügyében hittek szavának; pedig em
ber ügyében még nem hittek volna. Mert 
ami a természet erején túl van, az a termé
szet alkotójától van. 

Hogyan ijesztgette a hóhér: hátha megré
mül! Hogyan igyekezett kedveskedéssel rá
beszélni! De ő így felelt: "Az is méltányta
lanság a Jegyessel szemben, ha más jöven
dőbelire várunk. Azé leszek, aki már előbb 
engem választott. Mire vársz, hóhér? Hadd 
pusztuljon a. test, ha olyan szemeknek is 
tetszhetik, amelyeknek én nem akarom.·· 
Odaállt, imádkozott és lehajtotta fejét. Csak 
látnád, hogy megremegett a hóhér, mintha 
őt szolgáltatták volna ki! Reszketett a keze, 
és belesáppadl a más élete féltésébe; pedig 
a leány nem féltette a magáét. Látjátok: egy 
áldozatban két vértanuság. A tisztaságé és 
a hité. Szűzen maradt, meg a vértanuságot is 
elnyerte. 

3. fejezet. Most arra buzdít a sértetlenség 
szeretete, meg te is, megszentelt nővérem 
(bár visszavonultságodban hangodat nem 
hallani), hogy a szűzességről szóljunk vala-
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mit. Még látszatra sem szabad csak futólag 
említenünk, annyira föerény. Mert nem 
amiatt dícséretreméltó a szűzesség, hogy a 
vértanúkban is megvan, hanem azért, mert 
a vértanuság forrása. 
· De hogyan fogjuk fel emberi ésszel, ha a 

természet törvényei között sem fér el? Ki 
tudná természetes szóval megmagyarázni azt, 
ami a természet rendje fölött ám Egi szerze
mény, amit a szüz a földön utánoz. És mél
tán keresett az égben életformát, ha' jegyest 
is az égben talált magának. Túlment a felhő
kön, az égen, az angyalokon, a csillagokon; 
megtalálta az Atya ölében az Igét és teletöl
tekezett belőle. Ki hagyná el ezt a nagy jót, 
ha egyszer megtalálná? "Keneteid illata kel
lemes, neved kiöntött olaj, ezért szeretnek 
téged a lányok!" (:Bn. 1, 2.) Végül nem ma
gamtól mondom: akik nem házasodnak, sem 
férjhez nem mennek, olyanok lesznek, mint 
az Isten angyalai a mennyben. (Mt. 22, 30.) 
Ha tehát az angyalok Urával egyesülnek, 
nem csoda, hogy angyalokhoz hasonlítják 
öket. Ki tagadhatná, hogy ez az életmód az 
égből származik? Hiszen az Isten megteste
sülése előtt nem igen találunk rá a földön. 
Akkor a szüz méhében fogant, és az Ige 
testté lőn, hogy a test Istenné legyen. (Ján. 
l, 14.) 

Mondhatná valaki: de hiszen Illésben sem 
volt semmi testi egyesülés utáni kívánság. 
Tehát azért ragadtatott kocsin az égbe (IV. 
Kir. 2, 11.); azért jelenik meg dicsőségben 
az úrral együtt (Mt. 1'1, 3.), és ezért lesz 
majd az úr eljövetelének előhírnöke (Mal. 
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4, 5.). Máriát is lehetne említeni, aki dobot 
vett kezébe és szüzi szemérmességgel ve
zette a táncoló karokat (II. Móz. 15, 20.). De 
gondoljátok csak meg: kinek az előképe volt 
ö? A szüz Egyházé, aki szüzi lelkével egye
sítette a szerzetes családokat, hogy isteni 
énekbe kezdjenek. Olvassuk, hogy a jeru
zsálemi templomban is voltak oda kijelölt 
szüzek. De mit mond az Apostol? ,.Mindezek 
pedig előképben történtek velük, hogy okul
junk belöle mi, kikhez az idők vége elközel
gett" (l. Kor. 10, ll.). Mert az előkép keve
sekben nyilvánul meg, az élet azonban so
kakban. 

Mikor aztán az úr ebbe a testbe költözött 
és az istenség meg a test együttlakását a 
kettő valóságának minden zavaró összekeve
résa nélkül mégvalósította, attól kezdve az 
egész világon mind jobban felgyu1ladt az is
teni élet az emberi testekben. Ez az a jö
vendő nemzedék, melyre a földön szolgáló 
angyalok utaltak (Mt. 4, 11.); ez szolgál az 
úrnak a szeplötelen test hódolatáva!. Ez az 
az égi hadsereg, melyet a földön éneklő 
mennyei seregek megígértek. Itt van, íme, 
a világ részéről az Oszövetség tanusága, és 
itt van a hivatás teljessége Krisztustól. 

4. fejezet. Természetesen a pogányok más
kép gondolkoznak a szüzességről; a bar
bárok előtt még nem népszerű; a többi élő
lények pedig nem is ismerik. Bár mi mind
ezekkel együtt ugyanazt az éltető levegőt 
szívjuk, testünk is ugyanolyan állapotban 
van, mint az övék, és nemzési módban sem 
különbözünk tőlük, mégis abban az egyben 
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külön úton járunk, hogy a pogányok csak 
törekszenek a szúzességre és szentesített 
formáját megszegik; a barbárok támadják, 
a többiek meg nem is tudnak róla. 

Talán a Veszta-szúzekre és Pallas papjaira 
gondoljak? Micsoda szúzesség az, amely 
nem az erkölcsök, hanem az esztendők meg
tartóztatását jelenti? amit nem örökre, ha
nem csak egy időre írnak elő? Erkölcstele
nebb az olyan érintetlenség, melynek meg
rontását későbbi időre hagyják. Akik szú
zességükkel felhagytak, maguk megvallják, 
hogy szűzeiknek nem kell és nem is lehet 
állhatatosaknak lenniök. Hát micsoda val
lás az, ahol a fiataloknak szemérmeseknek 
kell lenniök, a vénasszonyoknak pedig sze
mérmetleneknek? De az sem szüz, akit a tör
vény megtart, meg az sem szúz, akit a tör
vény elbocsát. Bámulatos erkölcsök! ahol ki· 
kényszerítik a tisztaságat és törvénnyel szen
tesítik a fajtalanságot! Az bizony nem tiszta, 
akit úgy kényszerítenek rá, és nem tisztessé
ges az, aki bérért vonul el a világtól. Az sem 
erkölcsösség, hogy ha valaki napról-napra 
kirakatban áll szemtelen tekintetek előtt és 
becstelen pillantásoknak teszi ki magát. Ki
váltságokat adnak nekik, ajándékokkal hal
moz2ák el őket: mintha nem az volna az er
kölcstelenség legfeltűnőbb ismertetőjele, 
hogy a tísztaságot eladják. Amit pénzért 
igérnek meg, azt pénzért is oldják fel: pénz
ért engedik át magukat, pénzért fogadják be 
őket. Aki el szokta adni tisztaságát, nem 
tudja azt visszavásárolni. 

Mit mondjak a Sacra Phrygia-ról? Ott elő 
Keresztény remekírók. 8. 
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van irva a fajtalankodás és bár csak a gyen
gébb nemmel lenne! Hát Liber orgiáiról? 
ahol maga a vallási misztérium izgat az er
kölcstelenségre? Milyen lehet ott a papok 
élete, ahol az istenek vérfertözését tisztelík? 
Ezeknél nincsen szent szűzesség. 

De nézzük: hátha a filozófia szabályai ki· 
alakítottak valami ilyesfélét; legalább is 
minden erény tanítóságát szokta követelni 
magának. A mese egy bizonyos Pithagoraea 
nevű szűzet említ, akiből a zsarnok valami 
titkot akart kikényszeríteni. De ő, hogy 
esetleg a kínzások súlya alatt titkát el ne· 
árulja, saját nyelvét leharapta és a zsarnok 
arcába köpte, kinek így a végnélküli fagga
tás miatt végül nem volt kit faggatnia. 

Ez a leány valóban olyan erőslelkű volt, 
hogy a titoktartás mellett a szűzességre is 
példát adhatott volna. De hiába volt erősebb 
a kínzásoknál: a kívánságnak nem tudott el
lentállni; bizonyság volt rá terhes állapota. 
Lelke titkát el tudta rejteni, de teste szégye
nét nem takarhatta el. Legyőzte ugyan ter
mészetét, de mégsem fegyelmezte magát. 
Mennyire szerette volna némaságával tisz
taságát is megmenteni! Talán azért is volt 
annyira keményen türelmes, hogy bűnét ken
dózhesse. Tehát nem maradt mindenben ie· 
Iül: a zsarnok ugyan nem tudta meg azt, amit 
kérdezett, de megtudta azt, amit nem kérde
zett. 

Mennyivel erősebbek a mi szűzeink! Le
győzik még a láthatatlan hatalmakat is; nem
csak a húson és véren, de magán a világ fe
jedelmén és a föld urán is győzedelmesked-
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neki Agnes kora kisebb, de ereje nagyobb 
volt; diadala számosabb, állhatatossága biza
kodóbb. Ö nem harapta le nyelvét félelmé
ben, hanem győzedelmi jelnek megtartotta. 
Amit tudott, nem kellett féltve őriznie; an
nak megvallása nem bűn volt, hanem vallási 
megnyilatkozás. Tehát amaz csak titkot rt>j· 
tett el, de ez megmutatta az Urat, akit az ó 
kora még nem tudott ugyan megvallani, de 
megvallott a természet. 

5. fejezet. A magasztaló beszédekben ki 
szokták dicsémi az illető hazáját és szüleit 
is, hogy az ősök megemlítése annál jobban 
kiemelje az utód méltóságát. En ugyan nem 
magasztaló beszédet mondok a szűzességröl, 
hanem csak ismertetem; mégis a tárgyhoz il
lőnek gondolom, hogy ismerjük hazáját és 
szülójét. Először határozzuk meg, hol van a 
hazája. Ha ott a haza, ahol a szülói ház: ak
kor a szűzesség hazája tényleg az égben van. 
Tehát idelenn csak jövevény, odafenn pol
gár. 

Mi is a szűzi tisztaság? Minden szennytöl 
mentes sértetlenség. Ki más lehet a szülóje, 
mint Istennek szeplótelen Fia, kinek teste 
nem látott romlást és istenségét nem érte 
folt? Nézzétek csak, mekkora méltósága van 
a szüzességnek. Krisztus a szüz előtt is volt, 
a szüztől is lett. Az Atyától a világ előtt szü
letett; a szüztől a- világért született. Az az 
ó természetének járt, ez a mi javunkra tör
tént. Az mindig volt, ezt akarta. 

Nézzétek a szüzesség másik méltóságát. 
Egy szűznek jegyese Krisztus, még pedig, 
ha mondani szabad, a szúzi tisztaságú Krisz-

4• 
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tus, mert nem Krisztus tartozik a szűzesség
hez, hanem hozzá tartozik a szűzesség. Te
hát szűz ment férjhez, szűz hordozott ben
nünket méhében, szűz szült minket és táp
lált saját tejéveL Teje Krisztus erejétől nem 
apad ki soha; fényessége Istentől, bősége d 

Lélektől van. Ez a Háromság: az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek öntözi az ő Egyházát. 

Most érjünk át az anyáról leányaira. 
"A szűzekre nézve"- mondja a szent Apos
tol-"nincs parancsolatom az úrtól" (I. Kor. 
7, 25.). Ha a pogányok Tanítójának nem volt 
parancsa felőlük, ugyan kinek lehetett? Pa
rancsa ugyan nem volt, de volt példája. Mert 
a szűzességet kívánni lehet, nem pedig pa· 
rancsolni: ugyanis a főlöttünk lévő dolgok 
inkább fogadalom, mint előírás tárgyai. "En 
pedig azt akarnám" - úgymond - "hogy 
gond nélkül legyetek. Akinek nincs fele
sége, arra gondol, ami az úré, hogyan tes
sék az lstennek . . . és a szűz arra gondol, 
ami az Úré, hogy testben és lélekben szent 
legyen; aki azonban férjnél van, arra gon
dol, ami a világé, hogyan tessék férjének." 
(I. Kor. 7, 32-34.) 

6. fejezet. ~n ugyan nem ellenzem a házas
ságot, de mellette kiemelem a szűzesség jó
ságát. "Aki gyönge", mondja az Irás, "az nö
vényekkel táplálkozik" (Róm. 14, 2.). Más 
az, amit megkövetelek és más az, amit meg
csodálok. "Feleséghez vagy-e kötve? Ne 
keress elválást. Feleség nélkül vagy-e? Ne 
keress feleséget." (I. Kor. 7, 27.) Ez a 
házasok számára parancs. De a szűzek
ről mit mond? "Tehát aki házasságra adja 
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szűz leányát, az is jól teszi; de aki nem adja 
házasságra, jobban cselekszik" (u. o. 38.). 
Amaz nem vétkezik, ha férjhez megy: ez 
örök méltóságot nyer, ha nem megy férjhez. 
Ott orvosság van a gyengeségre: itt a tisz
taság dicsősége. Amazt nem kifogásoljuk: 
ezt megdícsérjük 

Ha tetszik, hasonlítsuk össze az asszonyok 
előnyeit a szűzek sorsával. Bár a tiszteletre
méltó anya dicsekszik számos gyermekével: 
minél többet szült, annál több a gondja. El
számlálhatja, hogy mennyi vigasztalást je
lentenek, de elszámlálhatja a bosszúságot is. 
Mikor férjhez megy, sír. Milyen lehet a há
zasság, ha meg kell siratni? Fogan és terhes
ségbe jut. Bizony, a termékenység először 
hozza a kényelmetlenséget, azután a gyü
mölcsöt. Azután szül, még pedig betegen. 
Milyen édes az a gyermekteherl Veszede
lemmel indul meg és veszedelemmel szakad 
vége, és előbb hoz fájdalmat, mint örömet. 
Veszélyen vásároljuk meg, és még csak nem 
is birtokolhatjuk kedvünk szerint. 

Minek soroljam fel a táplálás, nevelés és 
kiházasítás nehézségeit? Boldog emberek ba
jai ezek. Az anyának örökösei lesznek, de 
fájdalmai is szaporodnak. Mégis, ne beszél
jiink sokat a nehézségekről, és ne rettentsük 
el a szentéletű szülőket. Lásd, nővérem, mi
lyen nehéz ezeket elviselni! Még beszélni 
sem jó róluk. Pedig még csak a mi időnkről 
van szó. Hát még ha eljönnek azok a napok, 
amikor így szólnak: "Boldogok a magtala
nok és a méhek, melyek nem szültek" (Lk. 
23, 29.)? 
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E világ leányai születnek és szülnek: Isten 
országának leánya azonban tartózkodik a 
férfi és a test örömeitől, hogy testben és lé
lekben szent legyen. 

Feltárjam-e az asszonyok nehéz alávetett
ségét és a férfiaknak teljesített szolgálato
kat? Isten elóbb kötelezte rá az asszonyo
kat, mint a szolgákat (I. Móz. 3, 16.). EzeK.et 
csak azért említem, hogy nagyobb megadás
sal teljesítsék; a derék asszonyok számára 
ez a szeretet díja, a haszontalanoknak pedig 
a bűn büntetése. 

Ezek csábítanak olyan hibákra, mint a vá
logatott módon való arcfestés, mellyel a férfi 
tetszését féltve, csalfán meghamisítják arcu
kat, hogy megcsalják a tisztaságot. Mekkora 
esztelenség megváltoztatni a természetadta 
képet, befesteni, és a férj itéletétól félve, ön
maguk ítéletét feladni! Hiszen ha meg akarJa 
változtatni azt, amivel született, már elóbb 
kikiáltja magáról, hogy megváltozatti Ha 
mások tetszését keresi, akkor már elóbb 
nem tetszett önmagának. Szegény asszonyi 
van-e igazabb ítélőbírája rútságodnak, mint 
te magad, míkor nem mered magadat mu
tatni? Ha szép vagy, miért rejtőzöl el? Ha 
csúnya vagy, miért hazudod magad szép
nek? Sem saját lelkiismeretedben, sem 
mások rászedésében nem fogsz meg
nyugvást találni. Majd aztán a férj is mást 
szeret. meg te is másnak akarsz tetszeni. ts 
még haragszol, hogy mást szeret? Hiszen ró. 
lad tanulja a csaHaságoti Saját hibádra adsz 
rossz példát. Az ilyen asszony nem akar 
kerítésből élni, pedig tulajdonképen már 
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odaadta magát; hitvány nó, csak nem mással, 
hanem magával vétkezik. Pedig majdnem el· 
viselhetőbbek a másokkal elkövetett vétkek, 
mert ott a szemérmességet csalják meg: de 
itt magát a természetet. 

Mekkora pénzbe kerül még a szép asz
szonynak is, hogy vonzó maradjon! A nya
kában drága ékszerek, aranyos ruhája a föl
det sepri. Hogy is van hát: szép valaki, vagy 
csak szépséget vásárol magának? Mit? hát 
még mennyiféle kellemes illatot használl Fii· 
lét megrakja drágakövekkel, szemének más 
színt ad. Ennyi változtatás után mi marad 
rajta a sajátjából? Hogyan gondolja ez az 
asszony, hogy él, mikor érzékeit már leve
tette1 

De ti boldog szúzek, nem ismeritek.ezeket 
a cifraságokat, helyesebben kínzásokat. A ti 
szende arcotokon szent szemérmesség ömlik 
el, és a jó tisztaság a ti ékességtek. Ti nem 
törödtök emberi tekintettel, és mások rásze
dése helyébe saját érdemeiteket teszitek. 
A ti szépségteknek is van ereje, de abban 
nem a test, hane'm az erény formája haté
kony; nem is koptatja el a kor, nem tudja 
megszüntetni a halál, és nem rontja me~ 
semmiféle b~tegség. Egyedül csak Isten le
gyen a műértő bíró, aki "l kevésbbé szép 
tE>stben is szereti a szebb lelket. A szúz mé
héne-k nincs látható terhe; nincs fájdalmas 
szülése: de jámbor gondolkozásának sokkal 
több az utóda, akiket mind gyermekeinek te
kinthet. Sok az ivadéka; gyermekeit nem 
veszti el;· nem ismeri a temetést, és vannak 
örökösei. 
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lgy tehát a szent Egyház házasságá 
szeplötelen, szülésében termékeny, ' s: 
tisztaságú, és anya, mert gyermekei vam 
Tehát olyan szűztöl születtünk, aki nem 
fival, hanem Lélekkel töltekezett. Ez a ~ 

nem teste fájdalmával, hanem az angyc 
örömével szül bennünket. Ez a szűz 1 

teste tejével táplál, hanem az Apostolé 
mellyel az felnövekvő népét zsenge korá 
szoptatta {I. Kor. 3, 2.). Melyik férjes 
szonynak van több gyermeke, mint a s; 
Egyháznak, mely titkaiban szűz, a népek 
anyja, melynek termékenységéről a Sz 
írás is tanuskodik, mondván: "Mert töbt 
lesz az elhagyottnak, mint akinek férje v 
{lz. 54, 1.). A mi anyánknak nincs férje, 
van jegyese: az Isten Igéje. Mint a né 
Egyháza, vagy mint egyes lélek, a szűze1 
megváltozása nélkül lép frigyre örök je! 
sével, és bűn nélküli, lelki anyává lesz. 

7. fejezet. Hallottátok, szülők, milyen 
ny ekre, milyen életmódra neveljétek leán 
iokat, hogy legyen kinek érdemeivel j< 
tenni bűneiteket. A szűz Isten ajándék, 
szülök szolgálata, a tisztaság paps 
A szüz az anya áldozata, 'melynek na1 
kf>nti bemutatásával megengeszteli Isten 
talmát A szűz a eszülök el választha ta 
gyermeke, aki nem háborgatJa öket a h' 
mánnyal, nem költözik el és nem hagyj 
őket, aki nem bántja meg öket sértések 

De van, aki unokákat szeretne, és a né 
&zülöi névre vágyik. Először is az ilyeiJ 
árulja övéit, mert idegenek után kívánkc 
Végül kezdik megcsalni biztos jogában, 
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a bizonytalanban remél; odaadja vagyonát: 
még többet kérnek; ha nem fizeti a hozo
mányt, behajtják rajta; ha sokáig él, teher
nek tartják. Nem vőlegényszerzés ez, hanem 
vásárlás. Viszont a vőlegény nekik árusitjil 
ki leányuk látását. Hát azért kellett annyi 
hónapon át hordozni, hogy más hatalmába 
kerüljön? Azért vállalták szerető gondjukba, 
hogy hamarabb elvigyék szüleitől? 

Tehát ellenzed a házasságot? - kérdez
hetné valaki. Én igazán ajánlom, és elítélem 
azokat, akik ellenezni szokták. Hiszen Sára, 
Rebeka és Ráchel meg a többi ószövetségi 
asszonyok házasságát kiváló erények pél
dájaként szoktam felhozni. Mert aki elítéli 
a nemi egyesülést, elítéli a gyermeket is és 
ezzel elítéli a nemzedékek sorozatából ösz
szetevődő emberi társadalmat is. H6gyan 
következhetnék egyik tartós korszak a má
sikra, ha a házasélet öröme nem serkentene 
utódok nemzésére? Hogyan hirdetheti va
laki, hogy a szeplőtlen Izsák jámbor atyJa 
áldozataként lépett az Isten oltára elé (Móz. 
2~. 2.), vagy hogy lzrael emberi testben meg 
!átta az Istent és jámbor nevet adott népé
nek, ha származásukat elítéli? (Móz. 32, 30., 
21.) Az ilyen embereknek, bár szentségtöro 
módon, de egyben igazuk van (ebben a böl
csek is mellettük tanuskodnak) a házasság 
elítélésével bevallják, hogy nekik kár vo!t 
születniök. 

Tehát nem a h.:izasságot ellenzem, hanem 
a megszentelt szűzesség gyümölcseit soro .. 
lom fel. Ez ugyanis kevesek hivatása, az 
mindenkié. Hogyan is volna lehetséges a 
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szüzesség, ha nem volna honnan születnn 
1 ehát összehasonlítom egyik jót a másikkal, 
hogy könnyebben kitűnjék, melyik a kivá· 
lóbb. Nem is a magam véleményére támasz· 
kodom, hanern csak azt ismétlem, amit a 
Szeutiélek nyilatkoztatott ki a próféta által. 

A házasságra készülő leányoknak be kell 
vallaniok, hogy alulmaradnak a szent szű
Zf:kkel szemben Ök elsősorban jegyesük 
szépsegé"Vel igyekeznek büszkélkedni a tób
l"iek előtt; de vajjon mondhatj€,k-e: "Éke
sebb vagy az ember~k fiainál: kedvesség 
omlik el ajkadon" (44. zsolt. 3.)? Ki ez a je
gyes? Nem valami alacsony állású, nem mú
landó gazdagsággal büszkélkedő, hanem az, 
«kinek trónja örökké áll. "Királyleányok 
jönnek dicsőségedben; arannyal átszőtt, sok
színű ruhában (ezek az erények) a királyné 
áll jobbodon. Halljad, leányom, figyelj, 
hajtsd ide füledet, feledd el népedet és atyád 
házát. Im a király megkívánja szépségedet, 
hisz ő az úr, a te Istened" (U. o. 10-12.). 

Azt is vedd tekintetbe, hogy a Szentlélek 
a Szentírás tanusága által mi mindennel aján
dékozott meg: trónnal, arannyal, szépséggel. 
Trónnal, mert az örök Király jegyese lettél, 
vagy mert győzhetetlen lelked erejénél 
fogva nem engeded magad a csalóka gyö
nyörüségek hatalmába, hanem mint valami 
királynő, uralkodol. Arannyal: mert ahogyan 
az az anyag is tűzzel megtisztítva lesz érté
kesebb, úgy a szűzi test állapota is a Szent
léleknek ajánlva növekszik tökéletességben. 
Szépséggel: gondolható-e nagyobb szépség, 
mint azé, akit a Király szeret, a biró elismer, 
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akit az úmak ajánlának, akit Istennek szen
telnek? Mindig jegyes, mindig haJadon, hogy 
a szerelemnek se legyen vége, meg a sze
méremnek se kára. 

Tényleg ez az a szépség, amihez semmi 
sem hiányzik, mely egyedül érdemli meg az 
úr szavait: "Egészen szép vagy, barátnőm, 
és makula nincsen benned! Jöjj a Libanon
ról, mátkám! Jöjj a Libanonról, jöjj! Hagyd 
el az Amána csúcsát, a Szánir és a Hermon 
ormát, az oroszlánok tanyáját, a párducok 
hegyeit (En. 4, 7-8.). Ezek az Isten oltárán 
felajánlott szűzi lélek tökéletes és maradék
talan szépségének ismertető jelei: a lelki 
vadállatok leselkedései és támadásai köze
pette nem a halandók felé fordul. hanem Is
ten tftkaira ügyel. Ezzel ki is érdemli szerel
mesét, kinek keble örömmel V\fln tele: 
"A bor megvídámítja az ember szivét" 
(103. zsolt. 15.). 

Azt mondja az lrás: "Keneteid illata éde
sebb minden balzsamnál" (En. 4, 10.), és: 
"ruháid illata tömjénillat" (U. o. 11.). Lásd, 
ó szűz, merre viszel bennünket! Első illatod 
édesebb a balzsamnál, melyet a Megváltó 
temetésénél használtak (Ján. 19, 39.); emlé
keztet a testi indulatok kihalására és a testi 
örömök elmúlására. Másik illatod tömjénil
lat: az úr teste sértetlenségét és a szúzi tisz
taság virágát érezteti. 

8. fejezet. Tehát cselekedeteidból lépes
méz készüljön (En. Sr~ ll.). A szűzesség meg
érdemli, hogy méhekhez hasonlítsák, any
nyira szorgos, olyan tiszta, olyan megtartóz
tató. A méh harmaton él, nem érintkezik 
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mással, mézet készít. A szűznek is van har
mata: az Isten szava, mely úgy száll le, mint 
a harmat. A szűz szemérme a mocsoktalan 
természet. A szűz szülése ajkaink keserű
ség nélküli, édességel teli gyümölcse. Mun
kája a közösségé, azé a gyümölcse is. 

De szeretném, leányom, ha te is a méhecs
két utánoznád, melynek virág az étke, szá
jával szedi és készíti el utódát! Ezt utánozd 
te is, leányom. Szavaid ne bujtasd hátsó 
gondolat mögé, ne takard ámításba; legye
nek azok tiszták és tele komolysággal. 

Ajkaid szüljenek neked érdemeidből örök 
utódokat. Es ne csak magadnak, hanem má
sok számára is gyüjts. Ki tudja, mikor köve
telik vissza lelkedet, és itt kell hagynod csű
reidet színültig rakva gabonával, amit fel sem 
használhatsz, meg érdemül sem számíthatsz 
fel. Mert oda kell menned, ahová kincseidet 
nem viheted magaddal. Tehát gazdag légy, 
de szegényekben; hogy ha már természeted
ben részesedtek, részesedjenek vagyonod
ban is. 

Megmutatom a virágot is, amiről gyüjt
hetsz: ő az, aki így szólt: "Virág vagyok én 
a mezőn, és liliom a völgyben; mint a liliom 
a tövisek között" (En. 2, 1-2.). Ami világo
san arra utal, hogy az erények a gonosz lel
kek tüskéi között helyezkednek el; azért 
csak az szed gyümölcsöt, aki óvatosan jár. 

Tehát szárnyra kelj, ó szűz, de lelki 
s7.árnyra, és repüld át a bűnöket, ha Krisz
hlsig akarsz eljutni: "Ki a magasságban la
kozik, de letekint az alázatosakra" (112. 
zsolt. 5.). Olyan ő, mint a Libanon cédrusa: 
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felhőkben a koronája, földben a gyökerP.. 
lvlert származása az égből való, későbbi élete 
a földön folyt le; gyümölcseit pedig az ég 
közelében hozta. Buzgóbban kutass ez után 
a nemes virág után; hátha lelked völgyeiben 
rátalálsz; ugyanis az alázatosakhoz gyakran 
beférkőzik. 

Szívesen terem a kertekben; ott talált rá 
séta közben Zsuzsánna is, aki inkább vál
lalta a halált, mint a gyalázatot (Dán. 13, 7.). 
Hogy mik ezek a kertek, azt ő maga meg
mondja: "Elzárt kert vagy, mátkám, húgom, 
elzárt kert, lepecsételt forrás" (En. 4, 12.). 
Mert ezekben a kertekben tiszta forrás vize 
csillog, de Isten képével lepecsételve, ne
hogy a lelki vadak usztatójából sár kerül
jön bele és zavarossá váljék. Ezért zárja el Ja 
szemérmet lelki fal, hogy nyitva ne marad
jon, és meg ne rabolják. Itt, mint valami tol
vajok számára megközelíthetetlen kertben, 
illatozik a szőlő, ég az olajfa, tündöklik a 
rózsa; hogy a szőlő képében a vallásosság, 
az olajfáéban a békesség, a rózsáéban a 
m~gszentelt szűzesség szemérme nőjjön. Ez 
az az illat, melyet Jákob pátriárka árasztott, 
mikor eme szavakat hallhatta: "Ime, olyan 
az én fiam illata, mint a telt mező illata" 
(I. Móz. 27, 27.). Bár a szent pátriárka földje 
tele volt úgyszólván mindenféle gyümölcs
csel: amaz erényének nagyobb munkáját a 
gyümölcsökre fordította, emez meg a virá
gokra. 

Ovezd fel hát magad, ó szüz, és ha azt 
akarod, hogy a te kerted is így illatozzék, 
zárd le prófétai parancsokkal. Tégy lakatot 
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szádra és reteszt ajkad ajtajára (140. zsolt. 
3.), hogy te is elmondhasd: "Mint az almafa 
az erdő fái között: olyan kedvesem az ifjak 
között. Árnyékában kívánok én megtele
pedni, és gyümölcse édes az inyemnek" (Én. 
2, 3.). "Megleltem, akit szeret a lelkem; meg
ragadtam, el nem engedem" (Én. 3, 4.). "Jöj
jön a kedvesem kertjébe és élvezze pompás 
gyümölcseit!" (Én. 5, 1.). "Jer, kedvesem, 
menjünk a mezöre" (Én. 7, 11.). "Tégy en
gem, mint a pecsétgyürűt, szivedre, mint a 
pecsétgyürűt, karodra" (Sn. 8, 6.). "A ked
vesem fehér, is piros is" (Sn. 5, 10.). Illik, 
ó szüz, hogy teljesen ismerd, akit szeretsz, 
és a nemszületett istenségnek és a felvett 
emberségnek minden titkába behatolj. Mél
tán fehér: mert az Atya fényessége; piros, 
mert a szüz szülötte. Mind a két természet 
színe fénylik és ragyog rajta. Mégis emlé
kezz rá, hogy régebbiek benne az istenség 
jE'gyei, mint a test titkai, mert nem a szüzb~n 
kezdödött, hanem az jött le a szűzbe, aki már 
volt. ö, akit a katonák megcsúfoltak (Mt. 
27, 29-31.), akit lándzsával megsebeztek 
(Ján. 19, 34.), hogy szent sebének vérével 
meggyógyítson bennünket, valóban ő felel 
majd neked (mert szelíd és alázatosszívű, 
nyájas tekintetű): "Rajta, északi szellő! Déli 
szél, jöjj! Lengj át kertemen, hadd áradjon 
szét balzsamos illata!" (Sn. 4, 16.). Mert a 
világ minden részéról kiáradt a megszentelt 
életforma illata és a szeretett szűz teste he
vült. ,.Szép vagy, barátnőm, kedves, bájos, 
mint Jeruzsálem" (Sn. 6, 3.). Tehát nem az 
esendő test szépsége, melyet a betegsé~ 
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vagy öregség elvisz, hanem a jó érdemek 
soha el nem múló, semmi esetlegességnek ki 
nem tett tudata válik a szűzeknek díszére. 

És mivel méltó vagy arra, hogy már ne a 
földiekkel, hanem az égiekkel hasonlítsanak 
össze, kiknek életét éled a földön, fogadd az 
úr parancsait és őrizd meg. "Tégy engem, 
mint a pecsétgyürűt', - úgymond - "szí
vedre, mint a pecsétgyürűt, karodra" (Én. 8, 
6.), hogy bölcs tetteidnek minél jellemzőbb 
bizonyságául szolgáljon. Isten képmása, 
Krisztus ragyogjon benne, aki az atyai ter
mészet nagyságának birtokában, az Atyától 
nyert egész istenségét kimutatta. Azért 
mondja Pál apostol is, hogy a Szentlélekben 
vagyunk megpecsételve (Efez. l, 13.), mert 
az Atya képét kaptuk a Fiúban, a Fiú pecsét
jét pedig a Szentlélekben. Azért a Szent
háromság jelének birtokában gondosabban 
ügyeljünk, hogy a szívünkbe vésett képet 
akár könnyű erkölcseinkkel, akár csalfa but
lepséggel meg ne semmisítsük. 

De szűnjék meg itt a szűzek ·félelme; hi
szen annyi védelmet nyujtott nekik először 
is az Egyház. ö mint valami védőfal, bő ern
leinek tornyával óvja gyenge magzatainak 
gyarapodását (Én. 8, 10.), míg az ellenséges 
ostrom megszüntetése után, erőteljes ifjú
korukra, anyai erejének oltalmában békét 
nem biztosít számukra. Azért mondja a Pró
féta: ,.Békesség legyen váradban, bőség tor
nyaidban" (121. zsolt. '1.). 

Akkor majd maga a béke Ura fogja körül 
még erősebb karokkal a rábízott szölőt; és 
ha vesszőit már bimbózni látta, atyai tekin-
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tettel maga küld majd lágy szellót a zsenge 
gyümölcsre, saját tanusága szerint: "Az én 
szölöm itt egészen az enyém; te, Salamon l 
az: ezret tartsd meg magadnak, kétszázat pe
dig, kik őrzik gyümölcsét!" (Én. 8, 12.) Előbb 
ezt mondta: "Hatvan vitéz van körülötte 
Izrael erősei közül. Megannyian kardforga
tók, hadban jártasak" (Én. 3, 7-8). Ahol 
több a gyümölcs, növekszik a szám is; mi
nél szentebb valaki, annál védettebb. lgy 
Elizeus prófáta is megmu!atta, hogy angya
lok serege állt védelmére (IV. Kir. 6, 17.); 
Józsue is felismerte egyszer az égi sereg ve· 
zérét (Józs. 5, 13.). Igazán megőrizhetik gyü
mölcsünket, ha harcolni is tudnak értünk. 
Nektek, szent szűzek, különleges oltalmat 
biztosítanak, mert sértetlen szeméremmel 
őrzitek az úr szent ágyát. Nem csoda, ha an· 
gyalok küzdenek értetek: hiszen ti is angyali 
életmóddal küzdötök. Megérdemli oltalmu
kat a tiszta szűzesség, mert életüket is kiér
demli. 

Mondjak még több dícséretet a tiszta
ságra? A tisztaság angyalokká is teszi az 
embereket. Aki azt megőrizte, angyal; aki 
elvesztette, ördög. Innen mondjuk a vallást 
ls szűznek. Szűz az a vallás, amelyik Isten
nel egyesül: utcalány az, amelyik isteneket 
készített. Említsem-e a feltámadást? hiszen 
máris jutalmának birtokában vagytok: "Mert 
a feltámadáskor nem házasodnak, sem férj
hez nem mennek, hanem olyanok lesznek, 
mint az Isten angyalai a mennyben" (Mt. 
22, 30.). Amit nekünk megígértek, azt ti már 
bírjátok, és ami kívánságunk tárgya nálatok 
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már valósá,g. Ebből a világból vagytok, de 
nem vagytok ebben a világban. A világ meg
érdemelte, hogy magáénak mondhat titeket, 

. de megtartani nem tud benneteket. 
Milyen megtisztelő dolog, hogy míg az an

gyalok mértéktelenségük miatt az égből erre 
a világra kerültek, addÍg a szűzek tisztasá
gukért e világból az égbe kőltőztek! Boldo
gok a szűzek, kiket a test csábítása nem kí
sért, és nem buktat el a gyönyörök sara! Tá
voltartja őket a bűntől a mértékletes étkezés 
és az italtól való tartózkodás, mert távol
tartja őket a bűn okaitól. A bűnalkalom sok
szor rászedte még az igazakat is. lsten népe 
is megtagadta Urát, miután leült enni és inni 
(JI. Móz. 32, 6-8.). Igy Lót sem tudta, hogy 
saját leányaival érintkezik, és megtette. (L 
Móz. 19, 33-35.). Egykor Noé fiai is hátra
felé menve takarták be atyjuk szemérmét (l. 
Móz. 9, 23.): amit a szemérmetlen nézett, 
azon a szemérmes elpirult; az istenfélő be
takarta, mert bántotta volna a látvány. Mek
kora ereje van a bornaki Levetkőztette azt. 
akit a vízözön sem tudott levetkőztetni. 

9. fejezet. Hát még mekkora boldogság az. 
hogy nem tüzel bennetek a kapzsiság! Amid 
van, a szegény kéri el tőled; amid nincs, az 
után nem kutat. Munkád gyümölcse a szü
kölködőt gazdagítja, és csak adományozás
kor számolod meg, hogy már csak két pén
zed van. 

Halljad hát, nővérem, mennyi minden 
hiányzik belőled. Mert hogy mitől kell őriz
kedned, azt nem is az én dolgom megtani
tani, meg neked sem kelJ tanulnod. A töké-

Kenutény remeklrók. 8. 5 
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letes erény gyakorlása mellett már nincsen 
szükség tanításra, sőt az maga is tanít. Ma
gad látod: amelyik tetszelgésből cicomázza 
magát, olyan, mint valami körmeneU sa
roglya; mindenki utána bámul, de ö annál 
csunyább, minél inkább akar tetszeni. Mi
elött férjének tetszenék, a nép már meg
utálta. Nézd felsebbzett fülét és sajnáld meg
rakott nyakát. Nem enyhíti kínjait az éksze
rek elhelyezése. Itt a nyakát szorítja a lánc, 
ott a lába van bilincsben. Mit számít, hogy 
a test arannyal vagy vassal van-e megter
helve? Húzza a nyakát és nehezíti a járását. 
Az ékszer értéke mire való? Legfeljebb arra, 
hogy ti asszonyok féltve őrizzétek kínzóesz
köztöket. Mit számít, hogy nem más hirdetett 
rátok ítéletet, hanem ti magatok? Azért szá
nalomraméltóbbak is vagytok azoknál, aki
ket a bíróság ítélt el, mert azok szabadulni 
szeretnének, ti meg a bilincseket kívánjátok. 

:es milyen nyomorúságos az a helyzet, 
hogy az eladó lányra úgy alkusznak, mint 
valami rabszolgára, és az veszi meg, aki 
győzi pénzzel. Sőt a rabszolgavásár még tür
hetöbb, mert ott gyakran maguk választhat
ják meg urukat: ha a szűz választ, az er
kölcstelenség; ha nem választ, az gyalázat. 
Ezért szép létére szeretné is, hogy lássák, 
meg húzódik is tőle. Szeretné, hogy drágá.n 
adhassa el magát, meg húzódik is: hátha nem 
válik becsületére, hogy látják. Aztán mennyi 
csalárd játék a házasság körül és mennyi 
gyanakvó félelem az udvarló magatartásá
val szemben: hátha szegény és megcsal; 
hátha a gazdag majd dölyfös lesz; hátha a 
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szép udvarló bolonddá tesz, az előkelő szár
mazású meg lenéz? 

10. fejezet. De mondhatná valaki: Te unas
untalan a szüzesség dícséretét zenged. Tény
leg, mit tegyek, ha napról-napra azt zenge
dezem: mégsem használ semmit? De nem az 
én hibám. Elvégre Piacentiából jönnek ide 
szüzek, felavatásra, Bononiából is jönnek, 
Mauritaniából is jönnek, hogy itt vegyék 
fel a fátyolt. Csodálatos dolog ez: itt beszé
lek, és másutt van hatása. Ha így áll a dolog, 
talán majd másutt fogok beszélni, hogy nála
tok legyen hatása. Hogy van az, hogy akik 
nem hallgatnak engem, azok követik szava
mat: hallgatóim meg nem követik? Mert is
mertem nem is egy szüzet, aki követte volna, 
de édesanyja (sőt, mi több: özvegy édes
anyja) még azt is megtiltotta, hogy jelent
kezzék. Ezekhez az anyákhoz volna is egy 
szavam. úgy-e, ha leányaitok egy embert 
akarnának szeretni, törvény szerint azt vá
laszthatnák, akit akarnának? Szóval: az em
bert szabad választani, de az Istent nem sza
bad? 

Nézzétek csak meg jobban: milyen édes 
lehet a szűzesség gyümölcse, ha még a bar
bárok szeretetét is elnyerte! Mauritániának 
innenső és legtúlsó végéről hozzák ide a 
szűzeket, akik arra áhítoznak, hogy itt avas
sák fel őket. És bár egész családjuk fogság
ban van: a szűzesség nem tud fogoly lenni. 
Az örökkévalóság országa mellett tesz hitet, 
mert fájlalja az erőszakos szolgaságot. 

Beszéljek-e a bononiai szűzekről, a sze
mérmesség termékeny seregéről, akik le-

5• 
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mondván a világi örömökről, a szúzesség 
szentélyében laknak? Férfiak nélkül, szűzi 

együttélésben számuk már húszra növeke· 
dett (de százszoros a gyümölcsük). Elhagy
ták a szülői házat, és Krisztus sátraiba men
nek, mint a tisztaság fáradhatatlan katonái: 
egyszer szent énekeket zengenek, máskor 
megélhetésükért dolgoznak; még az alamizs
nálkodásra is kezük munkájával szereznek 
téi.rtalékot. 

Ha meg úgy érzik, hogy valahol szűzek 
után lehet kutatni (mert mindennél jobban és 
szívesebben nyomoznak egy felhajtható szűz 
után), teljes odaadással üldözik a rejtőző 

zsákmányt egészen a lakásáig. Ha meg vala
melyik szabadabb szárnyra kap, abban a 
szempillantásban az egész csapat felrebben, 
suhogó, csattogó szárnyon szöknek elé, és 
tiszta szűzi kórusban fogják körül, míg hÓ· 
fehér kísérete csalogatására, az atyai házat 
elfeledve, a szemérmesség tájaira és a tiszta
ság ösvényeire indul. 

11. fejezet. Az csak jó, ha a szűzre a szü
lői nevelés is a szemérmesség levegőjét 
árasztja; de dícséretesebb az, ha zsenge ko
ruk tüze minden régi táp nélkül magától is a 
tisztaság taplójába kap. Esetleg erre a szil
lők megtagadják a hozományt: de isteni je
gyesed van, és az ő kincseivel kielégítve, 
nem kívánod a természetes utódlás előnyeit 
Mennyivel többet ér a hozomány hasznánál 
a tiszta szegénység! 

És mégis: hallottátok-e már, hogy valakit 
a tisztasághoz való ragaszkodása miatt tör· 
vényesen kitagadtak? A szülők ellentmon-
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danak: de tulajdonképen alul akarnak ma· 
radni. Először ellentállnak, mert nem mernek 
hinni; gyakran méltatlankodnak, hogy meg- ' 
tanulj győzni. Kitagadással fenyegetnek, 
hogy lássák: bátran szembenézel-e a világi 
veszteségekkel. Válogatott édesgetésekkel 
csalogatnak, hogy kitapasztalják: nem pu
hít-e meg téged a különböző élvezetek csá
bítása. Mikor kényszerítenek, próbára tesz
nek. Ezek az aggályoskodó szülői kívánsá
gok jelentik számodra az első küzdelmeket. 
Győzd le először, leányom, a kegyeletet Ha 
legyőzöd otthonodat, legyőzöd a világot. 

De tegyük fel, hogy az örökségben rövid
séget szenvedtek: vajjon az eljövendő 
mennyország nem kárpótol a mulandó es 
romlandó javak elvesztéséért? Ha pedig az 
égi szónak hiszünk: senki nem hagyja el há
zát vagy szüleit, vagy tTstvéreit, vagy fele
ségét, vagy fiait az Isten országáért, hogy 
már ezen a világon hétszeres jutalmat ne 
kapjon; az eljövendő világon pedig az örök 
élet lesz az öröksége (Mt. 19, 29.). Istenbe 
vesd hitedet; ha pénzedet emberekre rá me
red bízni, adj kamatra kölcsön Krisztusnak. 
Jó őre lesz letétbehelyezett reményednek, és 
hited talentumát bőséges kamatokkal fizeti 
vissza. Az igazság nem szed rá, a méltányos
ság nem károsít meg, az erény nem csal meg. 

Ha nem hinnétek a kinyilatkoztatásnak, 
ám higyjetek a példának. Emlékszem egy 
leányra: valamikor a világban az előkelök 
közé számított (most Isten előtt sokkal el(). 
kelőbb). Mikor szülei és rokonai már nagyon 
unszolták a házasságra, a szent oltárhoz me· 
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nekült. Hol is lenne jobb helyen a szúz, mint 
ott, ahol a szűzi áldozatot felajánlják? De ez 
sem volt elég a merészségból. Ott állt az 
Isten oltáránál a szemérmes áldozat, a tiszta
ság áldozata; először írnáért esedezve a pap 

, kezét húzta fejére, majd türelmetlenkedve a 
különben érthető lassúság miatt, fejét az ol
tár alá rejtette. ,.Ugyan jobban eltakar-e 
majd a menyasszonyi fátyol, mint az oltár, 
mely még terítőjét is megszenteli? Jobban 
tetszik nekem ez a menyasszonyi fátyol, 
melyben mindennap átváltozik mindnyájunk 
feje, Krisztus. Mit tesztek, rokonok? mit csa
logattok még mindig a lakodaini készületek
kel? Már régen gondoskodtam róla. Vőle
gényt ajánlotok? Már jobbat találtam. Csak 
dícsérjétek fel gazdagságát, dicsekedjetek 
elókelőségével, magasztaljátok befolyását, 
ahogy tetszik: az enyémmel senki sem ha
sonlítható össze. Az egész világ az övé, any
nyira gazdag, mindenható, égi származású. 
Ha ilyet ajánlotok, nem vonakodom a vá
lasztástól; de ha nem találtok ilyet, akkor 
nem is annyira gondoskodtok rólam, mint 
inkább elirígylitek tőlem az enyémet." 

Mindnyájan hallgattak, csak egyikük tör
delte a szót: ,.Hátha atyád élne, és nem en
gedne hajadonnak maradnod?" Erre ő, ha 
nem is szülői tiszteletből, de mélységesebb 
vallásosságból így felelt: ,.Talán azért is köl
tözött el, hogy akadályt ne gördíthessen 
senki". A közbeszóló saját korai végével bi
zonyította, hogy ez az atyáról szóló felelet 
az ő számára jóslat volt. A többiek mind 
ugyanettől a következménytől féltek, és aka-
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dékoskodás helyett pártolni kezdték szándé
kát. Szűzessége miatt hozományát sem vesz
tette el; sőt még a sértetlenséggel gyarapo
dott. Itt láthatjátok, leányok, a fogadalom 
jutalmát, ti pedig, szülők, okulhattok a szo
morú példán. 



MÁSODIK KÖNYV 

1. fejezet. Az első könyvben azt szerettük 
volna (mert bizony nem tudtuk) kimutatni, 
hogy mekkora nagy ajándék a szüzesség. 
Azt akartuk, hogy maga az isteni kegyelem 
buzdítsa az olvasót erre a hivatásra. A má
sodik könyvben megfelelő lesz oktatni a szü
zet és az idevágó parancsok útján kiművelni. 

De mi gyengék vagyunk a rábeszélésre és 
meg nem felelök a tanításra (mert a tanító
nak kiválóbbnak kell lennie tanítványánál). 
Ezért, hogy abba a gyanúba ne keveredjünk, 
hogy elkezdett munkánkat ahbahagytuk, 
vagy túlsokat tételeztjink fel magunkról, 
jobbnak láttuk példákkal nevelni, mint elő
írásokkal. Többre is megyünk a példával, 
mert az egyszer megtörtént dolog már nem 
látszik nehéznek, és az elismert dolgot hasz
nosnak fogadjuk el. Jámbor kötelességnek is 
érezzük azt, ami mintegy ősi erények gya
korlásaképen ránk, utódokra átszármazott. 

Ha pedig valaki beképzeltséggel váctolna 
bennünket, vádoljon inkább túlzott szolgá
latkészséggel. Mert úgy véltem, hogy a szü
zek kérésére ezt sem lehet megtagadni. In
kább vállaltam tehát a szerénytelenség lát
szatát, mint hogy ne teHesitsem azok kíván
ságát, akiknek törekvéseihez a mi Istenünk 
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is oly szelíd beleegyezéssei bocsátja magát 
rendelkezésre. 

De nem is lehet szó beképzeltségröl, mert 
hiszen van honnan tanulniok. Nem is any
nyira tanításomat, mint inkább baráti jóin
dulatomat keresték. Szolgálatkészségem is 
megérthető: úgy gondoltam, hogyha már a 
fegyelem megtartásához ott van a vértanu 
példája, nem lesz fölösleges, ha kedveskedő 
beszédemet használom fel hivatásuk meg
édesítésére. Tanítani úgy könnyü, ha szigorú 
magatartással zabolázzuk a hibákat; mi, ha 
már tanítani nem tudunk, hát édesgessünk. 

Azért irtam ezt a könyvet, mert leginkább 
a távollevők kívánkoztak beszédem után. 
Igy majd hozzájuk eljutott szavaim birtoká
ban nem fogják hiányomat érezni: kezükben 
leszek. De lássunk kitűzött munkánkhoz. 

2. fejezet. Képzeljétek csak magatok elé 
f\lária életét, mint valami képben megfestett 
szüzességet. úgy ragyog ki belöle a tisztaság 
és erény szépséges formája, mint valami tü
körből. Innen vehettek példákat életetekre, 
ahol a tökéletességnek mintegy példánykép
ben kialakult formái világosan mutatják, mit 
kell megjavítanotok, mit utánoznotok és 
megtartanotok. 

A tanítvány kezdő lelkesedése a mester 
kiválóságának szól. Van-e valami kiválóbb 
az Isten anyjánál? Van-e fényesebb annál, 
akit a fény választott ki magának? Van-e 
tisztább annál, aki testet szült teste sérelme 
nélkül? Hogyan soroljam elő többi erényeit? 
S1.üz volt, de nemcsak testben, hanem lélek
ben is, mert az álnokság kerülő útján sohu 
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meg nem csalta őszinte érzelmeit. Alázatos 
szívű volt, komoly szavú, lélekbelátó, kevés 
beszédű és az olvasás kedvelője. Reményét 
nem a bizonytalan gazdagságba, hanem q 
szegények imádságába vetette; serényen 
dolgozott; szégyenlős volt a beszédben; lelki
ismerete bíráját nem az emberek között ke
reste, hanem Istennél. Nem sértett meg sen
kit, hanem jót akart mindenkinek. Az első
séget átengedte az idősebbeknek, és nem irí
gyelte az egyivásúakat Kerülte a dicsek
vést; megfontolva járt el, és szerette az 
erényt. Mikor sértette meg szüleit csak egy 
arcmozdulatával is? Mikor különbözött össze 
a rokonokkal? Mikor vetette meg az alacso
ny abbat? Mikor nevette ki a gyengét? Mikor 
kerülte ki a szűkölködőt? Hiszen csakis 
olyan férfitársaságba járt, ahol a könyörüle
tesség nem engedte a pirulást és ahová sze
mérmessége bejárást engedett. Nem volt mo
gorvaság a tekintetében, és semmi sem volt 
tetteiben illetlen; nem volt ott semmi kénye
sebb taglejtés, szabados járás, vagy dévaj 
hang, hanem egész külső megjelenése lelké
nek volt hű képmása. A jól megépített házat 
már a vestibulumban fel lehet ismerni: már 
a küszöbnél azt kell mutatnia, hogy belül 
semmi sötétség nem rejtőzik; hogy lelkünk 
minden testi akadálytól mentesen, mint va
lami lámpásban meggyujtott láng, kiragyog
jon belőle. 

Elmondjam, milyen szúkös volt az étke
zésben és mílyen bővelkedő a kötelességek
ben? Ebből bőven futotta a természet erőin 
túl is; abból majdnem nélkülöznie kellett a 
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természetnek is. Itt nem volt semmi szabad
idő, ott a böjt megkettőzte a napokat. És ha 
néha meg is jött az étvágy, étele legtöbbször 
közönséges volt, és csak a halált tartotta tá
vol, nem pedig élvezetet nyujtott. Nem volt 
előbb álmos, mint aludnia kellett; de teste 
pihenése közben lelke virrasztott: álmában 
gyakran elismételte az olvasottakat, vagy 
folytatta a félbeszakadt olvasmányt; a fel
tett dolgokat elvégezte, vagy az elvégzendő
ket kitűzte. 

Nem járt el hazulról, csak a templomba, 
és oda is csak szüleivel, vagy rokonokka~. 
Otthona rejtekében munkálkodott és a nyil
vánosság előtt csak kíséretben járt. De még
sem volt jobb kisérője önmagánál: járása és 
beszéde tiszteletet parancsoló, mintha nem is 
a lábát rakná, hanem az erény lépcsőjén 
emelkednék. Lehet, hogy a szűz testére is 
mások vigyáznak; de önmaga legyen erkől
cseinek őre. Többektől tanulhat, ha az eré
nyek vezetése alatt önmagát tanítja: mert 
amit csak cselekszik, az mind fegyelemben 
megy végbe. Igy Mária is mindenre ügyelt, 
mintha sokan figyelmeztették volna, és úgy 
eleget tett minden erényre vonatkozó köte
lességének, hogy inkább tanított, mint ta
nult. 

Igy mutatta őt be az evangélista, ilyennek 
találta az angyal, így választotta ki a Szent
lélek. (Lk. 1, 27.) Minek is szóljak egyenként 
arról, hogy szülei szerették, az idegenek dí
csérték, ha arra is méltó volt, hogy Isten Fia 
tőle szülessék ?Az angyal érkezésekor egye
dül találta szobájában, társ nélkül, nehogy 
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valaki szándékát keresztezze, vagy akadé
koskodjék. Nem is vágyódott ő társnőkre; a 
jó gondolatok voltak társnői. Sőt, úgy lát
szik, akkor volt kevésbbé egyedül, amikor 
egyedül volt. Mert hogy is lenne egyedül, 
aki mellett annyi könyv, annyi arkangyal, 
annyi prójéta áll? 

Tehát Gábriel is ott talált rá, ahol meg 
szokta látogatni; Mária is, bár a férfi megje~ 
lenésétől megremegett, neve hallatára mintha 
ismerősét fedezte volna fel. Ismeretlen volt 
előtte a férfi, de nem volt ismeretlen az an
gyal. Lásd, milyen kényes volt a hallása és 
milyen szemérmes a nézése! Aztán az üdvöz
lésre elnémult, de a felszólításra nyilatko
zott; először megzavarodott, de azután enge
delmességet ígért. 

A Szeutirás arra is rámutat, hogy milyen 
fmom volt rokonai irányában. Istentől való 
kiválasztása láttára csak alázatosabbá lett, 
és tüstént a hegyekbe indult rokona meglá
togatására (Lk. 1, 39.); nem azért, hogy a 
valóságnak higyjen, hiszen már a jövendó
lésnek is hitelt adott: "Es boldog vagy te" 
úgymond, "ki hittél" (U. o. 45.). Es ot( ma· 
radt három hónapig. (U. o. 56.) Annyi időn 
keresztül pedig nem a hitet kereste, hanem 
a szeretetet gyakorolta. Ezért Isten anyja
ként köszöntötte öt az anyja méhében ör
vendező gyermek, aki előbb tudott szeretni, 
mint születni. 

Mennyi sok csoda következett azután! 
Szült a meddő, a szűz fogant, megszólalt a 
néma, imádni jött a mágus, várt Simeon, a 
csillagok ujságoltak: de a kezdetben oly se-
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rény Mária a csodákra csak mozdulatlanul 
figyelt: "Mária pedig megjegyzi vala mind
eme dolgokat, szívében forgatván" (Lk. 2, 
19.). Bár anyja volt az úrnak, az úr paran
csait akarta megtanulni; Istent szülte, mégis 
Isten megismerésére vágyódott. 

Hogyan ment minden esztendőben Jeru
zsálemben húsvét ünnepén! Még pedig Jó
zseffel mentl A szűzben minden erény a sze
mérmesség kíséretében jelenik meg. Tehát 
a szüzesség sajátos tutajdonsága kell hogy 
legyen, ami nélkül szűzesség nem is lehetsé
ges. Mária még a templomba sem ment sze
mérmességének őrzője nélkül. 

Ime ez a szűzesség képe. Mert olyan volt 
Mária, hogy egymagának élete mindenki 
számára tanítás volt. Ha tehát a mestert meg
szerettük, művét is becsüljük meg, és ha va
laki az ő jutalmára vágyik, példáját is utá
nozza. Mennyi erény ragyog egyetlen szűz
benl Rejtőző tartózkodás, lobogó hit, aláza
tos engedelmesség: ime a szűz otthonában, a 
segítő szolgálatban és mint anya a templom
ban. 

O, mennyi szüznek fog elébesietnil meny
nyit fog átölelve az úr elé vinni, e szavak
kal: "Ez szeplőtelen szeméremmel megőrizte 
fiam mennyegzős szobáját és ágyát". Ugyan
úgy ajánlja majd őket az úr is az Atyának, 
megismételve kérését: "Szent Atyám! ezeket 
őriztem meg neked; ezekben az Ember Fia 
fejét lehajtva megpihenhetett: kérem, hogy 
ahol én vagyok, ők is velem legyenek" (Ján. 
17, 24.). De ha már nemcsak egyedül maguk
nak éltek, ne is csak egyedül maguk hasz-
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nára legyenek: az egyik mentse meg szüleit, 
a másik váltsa meg testvéreit. "Én igaz 
Atyám! a világ nem ismert meg engem, ezek 
pedig megismertek engem, de a világot nem 
akarták megismerni (U. o. 25.). 

Micsoda ünnep lesz az, milyen örömme] 
tapsolnak majd az angyalok, amikor égi la
kásába vonul, aki égi életet élt a földön! 
Akkor majd Mária is dobot ragad és a szűzi 
karokkal rázendít az úr dícséretére: mert 
hogy világi hányattatások nélkül átjutottak 
a világ tengerén. (II. Móz. 15, 20.) Akkor 
mindegyik örvendezve mondja: "Bemegyek 
az Isten oltárához, az Istenhez, ki ifjúi öröm
mel tölt el engem" (42. zsolt. 4.). "Dícséretet 
mutatok be áldozatul az Istennek, és teljesi
tem fogadalmaimat a Felségesnek." (49. 
zsolt. 14.) 

Nem is kétlem, hogy szabad bejárástok 
van Isten oltáraihoz, hiszen bátran oltárok
nak mondhatnám lelketeket, amelyeken a 
test megváltásáért Krisztus nallonta fölál
doztatik. Mert ha a szűz teste templom, 
akkor mi a lelke, mely a test hamvának kí
szórása után, az örök pap ráboruló keze 
alatt az isteni tűz melegét árasztja? Boldog 
szűzek! a halhatatlan kegyelem úgy árad 
belőletek, mint kertből az illat, és összenő 
veletek, mint templommal a vallás é~ oltár
ral a pap. 

3. fejezet. Tehát életetek elrendezéshez 
Mária szolgáljon példaképül, Thekla pedig 
tanítson meg rá, hogyan kell ezt feláldozni. 
Ez a házasélet elől menekült, és jegyesének 
bosszújából elítéltetett; de még a vadállatok 
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természetét is a szűzesség tiszteletére kény
szerítette. 

Mikor a vadállatok elé készült, ő, aki a 
férfiak tekintetét is kerülte, most maga tárta 
mezítelen tagjait a vad oroszlán elé. És el
érte, hogy az előbb még buja tekintetek, 
most szemérmesen fordultak feléje. Mert lát
hatták, hogyan fekszik a földön a vadállat, 
és hogyari nyalja a szüz lábát, néma bizony
ságul, hogy nem tudja testét sérteni. Zsák
mánya előtt hódolt a fenevad: és saját ter
mészetét feledve, azt a természetet vette fel, 
amelyet az emberek eldobtak maguktól. Ha 
láttad volna, hogyan igyekeztek az elvadult 
emberek önmaguk példájára a vadállatot in
gerelni: de az csak a szűz lábát csókolgatta, 
és megmutatta az embereknek, mit kellene 
tenniök. Annyira csodálatraméltó volt a szű
zesség, hogy még az oroszlánok is bámulták. 
Hiába voltak kiéheztetve, sem az ingerlés 
nem nyugtalanította őket, sem az ösztökélés 
meg nem vadította. Elfelejtették régi szoká
saikat, és elhagyták önnön vad természetü
ket. A vértan.u tiszteletével a vallást prédi
kálták; sőt a szűzességet is tanították, mert 
földresütött szemmel csak a szűz lábát csó
kolták, mintha szégyellték volna, hogy akár 
egy hím állat is mezítelen szűzre vesse te
kintetét. 

Talán azt mondja valaki: miért Máriát hoz
tad fel példának? akadhat az lsten anyjának 
utánzója'? És miért Theklát'? Hiszen őt a nem
zelek Apostola nevelte. Ilyenfajta tanítvá
nyokhoz ilyenfajta tanító is kellene. - Hát 
majd ilyenfajta, de új példát mondok el nek-
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tek; majd belátjátok, hogy az Apostol nem~ 
csak egynek, hanem mindegyiknek a mes
tere volt. 

4. fejezet. Nem régen élt Antiochiában egy 
szűz, aki húzódozott a nyilvánosság elől, de 
minél inkább kerülte a férfíszemeket, annál 
erősebben hatott rájuk. Mert az emberek 
jobban megkívánják a hallomásból ismert 
szépséget, ha nem láthatják; a szerelern és a 
tudásvágy ösztökéli őket. Valóban: nincs a 
mi a tetszést csökkentse, és a tetszés tárgyát 
is többre értékelik a valóságnál, mert sze
mük nem vizsgálhatja és bírálhatja meg. Sze
relmes lelkük pedig mindig jobban megkí
vánja. Tehát a szent szűz, hogy a bírás re
ményével kívánságukat tovább ne táplálja, 
szűzességet fogadott. Ezzel úgy eloltotta a 
gonoszok tüzét, hogy szerelern helyett el 
akarták veszteni. 

Ki tört az üldözés. A leány, bármennyire 
félénk volt, nem akart menekülni. Hogy a 
szemérmére leselkedők kezébe ne kerüljön, 
lelkét erősítette meg; akkora meggyőződés~ 
sel, hogy a haláltól sem félt, de annyi sze
mérmességgel, hogy várakozott. Eljött vér
tanuságának napja. Mindenki a várakozás 
lázában égett. Előhozták a leányt, aki kettő'3 
harcra vállalkozott: vallásáért és szűzessé
géért. Mikor látták, hogy hite állhatatos és 
félti szemérmét; hogy elkészült a kínzásokra, 
de elpirul a tekintetek előtt, azon törték a 
fejüket, hogyan tudnák hitét szemérmében 
elvenni. Úgy gondolták, hogy először elra
bolják a többet, utána majd elvihetik a ma
radékot is. Arra ítélték, hogy vagy mutasson 



A azazekről -- Másodtk kc5nyv IH 

be áldozatot, vagy pedig a nyilvános házban 
megrontják. (Hogyan tisztelhetik isteneiket, 
akik így büntetnek? vagy milyen életet él
hetnek, akik így ítélnek?) 

Most a leány tépelődni kezdett; nem 
mintha hitében megingott volna, de mert 
tisztaságáért remegett. "Mit kezdjek? Ma 
vagy vértanu leszek, vagy szűz maradok. Az 
egyik koszorút sajnálják tőlem. De ha a szü~ 
zesség forrását megtagadom, a szűzességet 
sem vallom magaménak. Hogyan leszek szűz 
utcanő létemre? hogyan leszek szűz, ha pa
ráznákat szeretek? hogyan leszek szűz, ha 
szerelern után járok? Eltúrhetőbb, ha a lel~ 
kem szűz, mintha csak a testem az. Ha lehet, 
a kettő együtt jó; de ha nem lehet, legalább 
ne az emberek, hanem Isten előtt legyünk 
szűzek. Ráháb is parázna személy volt, mégis 
üdvözült, mert hitt az Istenben. (Józs. 2, 
1-2.) Judit is kiöltözködött a parázna férfi 
számára (Jud. 10, 3.), mégsem tartotta őt 

senki paráznának, mert hitéért cselekedte, 
nem a szerelemért Ez nekem való példa. 
ű .is rábízta magát hitére, és ezzel megmen
tette tisztaságát is, meg hazáját is: hátha \hi
tem megőrzésével én is megmenthetem tisz
taságomat? Ha Judit többre tartotta volna a 
tisztaságot a hitnél, elvesztette volna hazá
jával együtt tisztaságát is." 

Ilyen példákra gondolva, az úr szavait is 
észben tartotta: "Aki megtalálja életét, el
veszti azt; és aki elveszti életét énérettem, 
megtalálja azt" (Mt. 10, 39.). Sírva hallga
tott, nehogy a paráznák csak beszélni is 
hallják. Nem is választotta ő a tisztaság 

Kereazteny remeklróll.. s. 6 
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megsértését, hanem inkább Krisztusét uta
sította el. Itéljétek meg magatok: meg 
tudta-e rontani testét, amikor még hangját 
sem rontotta meg? 

Egy idő óta már félve beszélek, és nem 
merek belekezdeni a sorozatos bűnök leírá
sába. Fogjátok be fületeket, szűzek. Isten 
leányát a nyilvános házba vitték. Mégis: 
nyissátok ki fületeket, szűzek. Krisztus szú
zét prédául adhatják, de meg nem gyaláz
hatják. A szűz mindenütt Istené; Isten tem
ploma. A tisztaságat még a rosszhírű ház 
sem hozhatja hírbe, ellenben a tisztaság még 
a hely szégyenét is elveszi. 

A fajtalanak csak úgy tódultak a lebújba. 
(Tanuljatok a vértanuk csodáiból, szent szű
zek, de felejtsétek el még a helyek nevét is.) 
Bezárták a galambot; kívül csapkodtak az 
ölyvek: azon vetélkedtek, ki támadjon elő
ször a prédára. Az pedig kezét az égre 
emelte, mintha nem is a fajtalanság szállá· 
sára, hanem az imádság házába jött volna és 
így szólt: "Krisztus, te a szűz Dániel ked
véért megszelídítetted a vad oroszlánokat 
(Dán. 16, 39.}; te meg tudod fékezni az elva
dult lelkű embereket is. A kaldeusokra tűz 
esett (Dán. 3, 50.), a zsidók előtt a víz tor
nyosult fel (II. Móz. 14, 21.), de nem magá
tól, hanem a te irgalmasságodbóL Zsuzsanna 
már letérdelt a kivégzéshez, mégis diadal
maskodott az erkölcsteleneken (Dán. 18, 42., 
61-62.). Elszáradt annak a jol:>bja, aki tem
plomod áldozatait meggyalázta (III. Kir. 13, 
4.): most magához a te templomodhoz nyúl
nak. Ne tűrjed a szentségtörö fertőzést, hi-
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szen a tolvajlást sem tűrted. Most is áldott 
legyen a neved: bár a fajtalauságra jöttem, 
hadd távozzarn innen szüzen". 

Alighogy befejezte imáját, egyszerre egy 
ijesztő megjelenésü, katonaruhás férfi ron
tott be. Hogy megremegett a szüzl (Hiszen 
a tömeg is remegve hátrált meg előtte.) De 
mégis a Szentirás szavaira gondolt és ezt 
mondta: "Dániel is azért jött, hogy Zsuzsanna 
kivégzését végignézze. (Dán. 13, 45-46.) 
Ebben a farkasbőrben bárány is megbújhaL 
Krisztusnak is lehetnek katonái, ha légíói 
vannak. (Mt. 26, 53.) Vagy hátha a hóhér 
lépett be? Ne félj, lelkem, az ilyenek tesznek 
vértanuvá. O, szűz! a te hited üdvözített 
téged!" 

Akkor a katona is megszólalt: "Kérlek, 
húgom, ne félj. Testvéred vagyok; életedet 
megmenteni jöttem, nem elvenni. Figyelj 
rám, hogy sértetlen maradhass. Látszólag 
tisztességtelen szándékkal jöttem, de ha aka
rod, vértanuként távozom. Cseréljünk ruhát: 
a tied is illik rám, az enyém is rád: mind a 
kettőnké Krisztusra. A te ruhád igazi kato
nává tesz engem, az enyém meg téged 
szűzzé. Oltözz fel csak jól: én meg még job
ban levetközöm, hogy az üldözö felismerjen. 
Vedd a ruhámat, hadd takarja el a nőt, és 
add a tiédet, hadd avasson vértanuvá. Vedd 
fel a köpenyemet; ez eltakarja női alakoddt 
és megóvja tisztaságodat Itt a sisakom; eoz 
letdkarja ha j adat és elfödi arcodat. Pirulni 
szoktak, akik nyilvános házban tartózkod
nak. Aztán amikor kimégy, ne nézz hátra; 
emlékezz Lót feleségére: életét vesztette, 

6• 
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mert, bár tiszta szemmel, ránézett a fajtala· 
nokra. (I. Móz. 19, 26.) Attól sem félj, hogy 
áldozatodból veszendőbe megy valami. En 
érted Isten áldozata leszek, te énérettem 
Krisztus katonája. Te a tisztaság derék sere
gébe tartozol, és őrök zsoldért harcolsz. Az 
igazság páncélja lelki védelembe takarja tes
tedet; a hit paizsa megóv a sebektől; tiéd az 
üdvösség sisakja. Mert ott van az üdvösség 
oltalma, ahol Krísztus van: már pedig az asz
szony feje a férfi, a szűzé pedig Krisztus". 

E szavak közben kitűzte köpenyét. A szűz 
nyakát, a katona köpenyét nyujtotta. Mi
csoda gyönyörű, felemelő látvány volt, ahor 
gyan a lebujban versengtek a vértanuságérti 
Vegyük még hozzá, hogy kik is voltak: egy 
szűz és egy katona, két ellentétes természet. 
de most Isten irgalmából hasonlók. Igy telt 
be az Irás: "Farkas és bárány majd együtt 
le: gel". (Iz. 65, 25.) lme a farkas és bárány 
nemcsak együtt legel, hanem együtt is ál· 
dozza fel magát. Mit részletezzük tovább? 
Ruhát cseréltek, és a leány kirepült a csap
dából, de nem a maga szárnyán, mert lelke 
szárnya vitte. Es, amit még soha világ nern 
látott: szűz jött elő a nyilvános házból, de 
Krisztus szűze. 

Azok pedig, akik látván szemükkel, nem 
láttak, mint a bárányrabló, ragadozó farka
sok, zsákmány után üvöltöttek. Egyikük, a 
legszemtelenebb, belépett. "Mi ez?" kér
dezte, mikor a dolgok állását látta. "Leány 
jött ide, én meg férfit látok. Ez nem az a 
mesebeli szűzből átváltozott szarvas, hanem 
valóságos szűzböl lett katona. Hallottam én, 
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de nem hittem, hogy Krisztus a vizet borní 
változtatta: itt meg már a nemeket is kezdi 
megváltoztatni. Gyerünk innét, amíg azok 
vagyunk, akik voltunk! Talán már én is meg· 
változtam, és mást látok, mint hiszem? Bor
délyházba jöttem, törvény elé ígérkezöt lci· 
tok; és megváltozva távozom. Fajtalankadni 
jöttem és tisztán megyek el." 

A kiváló győztes megérdemelte a koszo
rút. Mikor a dolog kiderült, elfogták a szűz 
helyett, és a szűz helyébe el is ítélték. Igy a 
nyilvános házból nemcsak szűz, hanem vér
tanuk is léptek elö. Azt mondják, hogy a 
leány a vesztőhelyre futott, és vetélkedni 
kezdtek a halálért. "Engem ítéltek halálra; 
az én elítéltetésemmel téged felmentettek" 
- mondta a katona. De az felkiáltott: "Nem 
a halálra fogadtalak kezesnek, hanem tiszta
ságom oltalmára kértelek. Ha a tisztaságat 
követelik, megmarad az egyesség; de ha 
vért kívánnak, nincs szükségem kezesre: 
van miből adnom. Ha értem mondták ki az 
ítéletet, rám is kimondták. Ha adósságomra 
vállaltál volna kezességet, és távollétemben 
a bíró vagyonodat odaítélte volna a hitelező
nek, az ítélet engem is érne, és örökségem
ből fizetném meg, amit tőled lefoglaltak. Es 
ha nem tenném, úgy-e mindenki méltónak 
találna a gyalázatos halálra? Mennyivél na
gyobb ennek az életnek karnatal Inkább ár
tatlanul halok meg, semhogy másnak ártal
mára lévén haljak meg~ Itt nincs középút: 
ma vagy oka leszek a te véred ontásának, 
vagy tanuja az enyémnek. Ha idejében je· 
lentkeztem, kimer engem kizárni? Ha késve 
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érkeztem, ki merne feloldozni? l!n többel 
tartozom a törvénynek, mert nemcsak szö
késben vagyok bűnös, hanem a más halálá
ban is. Testem nem volt elég a gyalázatra, 
de elég lesz a halálra. Szüz létemre nem volt 
rajtam helye a megszégyenítésnek, de lesz 
a sebnek. Ruhát cseréltem veled, de nem 
változtattam meg hitvallásomat. Ha elviszed 
előlem a halált, nem váltottál meg, hanem 
rászedtét Kérlek, ne vitatkozzál, ne merj 
ellentmondani. Ne vond vissza tölem 
azt a jótéteményt, amit már megadtál. Ha 
megtagadod tőlem ezt az ítéletet, érvényesí
ted az előző súlyosabbat Mert az ítéletet a 
súlyosabb változtathatja meg. Ha a későbbi 
nem áll rám, áll rám a súlyosabb. Mind a 
ketten megfelelhetünk az ítéletnek, ha meg
engeded, hogy engem elóbb végezzenek ki. 
Rajtad nincs más végrehajtani való büntetés; 
a szüznél még mindig ki van szolgáltatva a 
tisztaság. Tehát jobban dicsekedhetsz azzal, 
hogy a bukott nőt vértanuvá tetted, mint 
anal, hogy a vértanuból bukott nőt csinál
tál". 

Mit akartok még tudni? Ketten vetélked
tek, és mind a ketten győzedelmeskedtek. 
Nem is osztották meg a koszorút, hanem 
újat szereztek. Igy tettek egymásnak szol
gálatot. Az egyik elkezdte a vértanuságot, a 
másik bevégezte. 

5. fejezet. Am a filozófusiskolák is égig 
magasztalják a pythagoreus Damont es 
Pythiast. Egyiküket ugyanis halálra ítélték, 
de ó végső rendelkezéseinek megtételére 
haladékot kért. A gyanakvó zsarnok attól 
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tartott, hogy megszökik előle, azért kezest 
kért, akit késlekedése esetén helyette kivé
gezhet Nem tudom, melyik volt dicséretre
méltóbb dolog. Mind a kettő felemelő volt. 
Az egyik a halálra is kezest talált, a másik 
önként felajánlotta magát. Mikor a bűnös 
elkésett a kivégzésről, a kezes nyugodt arc
cal vállalta a halált. Már vitték a vesztő
helyre, mikor barátja megérkezett, és a 
maga fejét ajánlotta a másiké helyébe. 
A zsarnok elcsodálkozott, hogy a filozófusok 
előtt drágább volt barátságuk, mint életük, 
és kérte elítéltjeit, fogadják öt is barátsá
gukba. Akkora volt tehát az erény szépsége, 
hogy még a zsarnokol is vonzotta. 

Mindez valóban dícséretreméltó, de ki
sebb értékű, mint a mi esetünk. Ezek mind 
a ketten férfiak voltak: azoknak egyike nő, 
de előbb már saját nemét is legyőzte. Ezek 
jóbarátok voltak: azok nem is ismerték egy
mást. Ezek egyetlen zsarnoknak kezébe ad
ták át magukat, azok többnek és kegyetle
nebbnek; ami abból is látható, hogy ez az 
egy megkegyelmezett nekik, azok ellenben 
megölték öket. Ezek közül az egyik kén y
szer alatt volt: azok mind a ketten szabad 
akaratból cselekedtek. Abban is okosabbak
nak bizonyultak, hogy a vértanuság koro
náját tűzték ki célul, ezek pedig csak a ba
rátság szépségét; mert ezek emberekért har
coltak, azok meg Istenért. 

Ha már ezt az esetet megemlítettük, meg
felelő lesz hozzáfűzni, hogyan gondolkoztak 
az ilyenek isteneikről. Abból megítélhetitek 
az istenek gyengeségét: hiszen híveik is 
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megcsúfolták öket. Dionysius, akiról most 
szó esik, a Jupiter templomában lévő isten
szaborról lehuzatta aranyból készült ruháját, 
és gyapjúruhát adatott rá azzal az ürüggyel, 
hogy az aranyruha télen nagyon hideg, nyá
ron meg terhes. Azzal csúfolta ki istenét, 
hogy véleménye szerint az sem a hideget, 
sem a meleget nem tudja elviselni. Ugyan
csak ó levétette Aesculapius aranyból való 
szakállát is, mert szerinte nem illett, hogy a 
fiúnak szakálla legyen, mikor apjának nin
csen. Kivette az istenszobrok kezéből az 
aranycsészéket is, arra hivatkozva, hogy el 
kell fogadnunk az istenek adományait. "Az 
az emberek kívánsága", mondta, "hogy az 
istenektől elnyerjük a javakat; már pedig 
nincs nagyobb jó az aranynál. Ha mégis 
valami rossz volna, akkor nem illik az iste
nekhez; ellenben, ha jó, az embernek in
kább szüksége van rá, mert fel tudja hasz
nálni" 

Igy úztek csúfot az istenekkeL Jupiter 
nem tudta megvédeni ruháját, sem Aescula
pius szakállát; Apolló sem kezdett pelyhe
sedni. Az összes úgynevezett istenek sem 
tudták csészéiket visszaszerezni; nem azért, 
mert nem merték visszalopni, hanem azért, 
mert élettelenek voltak. Ki tisztelje őket, ha 
nem védhetik meg magukat istenek módjára, 
meg el sem rejtőzkodhetnek emberek mód
jára? 

De amikor a mi Istenünk templomában il 
gonosz Jeroboám elvette atyja adományait, 
és a szent oltáron bálványoknak áldozott: 
úgy-e elszáradt kinyujtott jobbja, és semmit 
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sem használtak bálványai, melyekhez kö
nyörgött? Akkor végre az úrhoz fordult, 
bocsánatot kért: és a szentségtörés miatt el
száradt keze tüstént meggyógyult az isten
félelem útján. (III. Kir. 13, 2, 6.) Ugyanaz az 
egy eset igen alkalmas példát mutatott az 
isteni irgalmasságra és haragra: az áldozatra 
rögtön elvesztette jobbját, és a bűnbánatra 
bocsánatot nyert. 

6. fejezet. Ezt a kis müvecskét írtam nek· 
tek, szent szűzek, nem egészen hároméves 
pap létemre. Tapasztalásból még nem okul
hattam, de példátokon épültem. Mennyi is 
lehetne az én tapasztalásom, amikor olyan 
kis ideje vagyok a vallásba beavatva? Ami 
virágot itt láttok, a ti belső életetekből szed
tem; úgy olvassátok. Nem parancsok ezek 
a szüzek számára, hanem .a szüzek példái. 
Erényetek képét festette meg beszédem; sza
vaim tükrében saját méltóságtok ragyog fe
létek. Ami ebből a könyvből árad, azt mind 
ti illataztátok lelkembe. És mivel ahány em
ber, annyi vélemény: ami beszédünkben le
higgadt, azt olvassa mindenki; ami elfőtt, azt 
fogadják el az érettebbek; ami szemérmes, 
az maradjon a lélekben és fesse meg az ar
cot; ami virágos, azt a fiatalok fogadják szí
vesen. 

Fel akartuk kelteni a jegyes szerelmét, 
mert írva van: "Szeresd Uradat, Istenedet". 
(V. Móz. 6, 5.) A menyegzőre beszédünk 
haját egy kissé mégis ki kellett bodoríta
nunk, mert meg van írva: "Tapsolj kezed
del". (Ezek. 21, 14.) Az örök nászágyat ró
zsákkal kellett meghintenünk. Mert a földi 
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házasságokban is először tapsolnak és be
céznek, nem pedig parancsot osztogatnak, 
hogy előbb a szerelern lobbanjon fel és plán
tálódjék mélyre, ne pedig a kemény parancs
szó szomorítson. A lovak nyakát is először 
kedveskedve megveregetik, hogy befoghas
sák, mert inkább meg lehet szoktatni csalo 
gató szavakkal, mint kemény veréssel. Mi
kor aztán nyakát az igába hajtotta, szoríthat 
a gyeplő és megszólalhat az ostor: a többiek 
is húznak, meg szomszédja is biztatja. Igy a 
mi szűzünk is először játszhatott a szent sze
relemmel, bámulhatta a menyegzős ház csar
nokában az égi ágy aranyozott lábait és a 
lombfüzérekkel díszített bejáratot, gyönyör
ködhetett a belülről kihangzó zene hangjai
ban, hogy el ne rettenjen az úr igájától, és 
vissza ne húzódjék, mielőtt a hívásra meg
hajolnék. 

Tehát "Jöjj a Libanonról, mátkám! Jöjj a 
Libanonról, jöjj!" (En. 4, 8.) Mert gyakrab
ban kell ezt a verset imádkoznotok, hogy h& 
valamelyik az emberi szónak nem hinne, az 
úr szavának hallatára meginduljon. Ezt az 
utasítást nem mi találtuk ki, hanem kap
tuk, így tanitotta a misztikus költemény égi 
bölcsesége: "Csókoljon engem szája csókjá
val, mert szerelmed bornál is édesebb. Kene
teid illata kellemes, neved kiöntött olaj". 
(Í~n. l, 1-2.) Ez az egész gyönyörűséges 
hely boldog mulatságról szól, tapsra indít, 
szerelemre gyujt. "Ezért", úgymond, "szeret
nek téged a leányok! Vonj engem magad 
után, siessünk keneteid illata utáni Vezess, 
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ó, király, kamarádbal" (U. o. 3.) Csókkal 
kezdte, hogy a kamarába jusson. 

Késöbb aztán úgy megszokja a nehéz 
munkát, erényei úgy kipróbálódnak, hogy 
ki- s bejár, kimegy a földekre, visszavonul 
az erősségbe. Kezdetben ugyan a kenetek 
illata után fut, de röviddel azután, hogy a 
kamarába jut, megváltozik a kenet. Nézd: az 
erősségbe megy: "Ha fal ö, akkor építsünk 
ezüst ormo t föléje". (Én. 8, 9.) Azelőtt a 
csókkal játszott, most tornyokat emel, hogy 
a szentek drága méltóságának védelme alatt 
necsak az ellenséges támadásokat verje 
vissza, hanem érdemeiből még biztonságos 
bástyákat is emeljen. 



HARMADIK KÖNYV 

1. fejezet. Mivel mondanivalónkat a fenti 
két könyvben előadtuk, itt az ideje, szent 
nővérem, hogy újra elővegyük boldog em
lékű Liberius tanításait, melyekről velem 
szoktál beszélgetni. Minél szentebb a férfiú, 
annál szívesebben vesszük szavait. Az úr 
születése napján Péter apostol templomában 
tetted le a szűzességi fogadalmat. (Lehetett 
volna-e alkalmasabb napon, mint amikor a 
szűznek fia született?) A fogadalom jeléül 
akkor öltöttél új ruhát, és veled együtt még 
több leánya Istennek, akik versengve tár
sultak hozzád. Akkor így beszélt hozzád: 

Jó menyegzőt kívántál magadnak, leá
nyom. Látod, mennyi nép jött össze jegyesed 
születésnapjára, és egyik sem távozik étlen? 
ö az, aki lakodalomra hivatalosan a vizet 
borrá változtatta. (Ján. 2, 9.) Tereád is át
ruházta a tiszta szűzesség kötelességét, aki 
eddig a hitvány anyagi világ elemeinek vol
tál kiszolgáltatva. Ö az, aki öt kenyérrel és 
két hallal négyezer embert táplált a pusztá
ban. (Lk. 9.) Többet is tudott volna, ha már 
akkor többen kértek volna tőle. A te lako
dalmadra valóban többet hívott, de most már 
nem árpakenyeret szolgálnak fel, hanem 
mennyei testet. 
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Ma ugyan embersége szerint embernek 
született a szűztől, de mindenekelőtt az 
Atyától született; testileg anyjához, erejét 
tekintve az Atyához tartozik. Egyszülött a 
fqldön, egyszülött az égben, Isten az lsten-· 
től, szűztől született, az Isten igazsága, a 
Hatalmas ereje, világosság a világosságból: 
teljesen egyenlő nemzőjével, hatalomra nem 
különböző. Nem keveredett össze a kimon
dott vagy kiterjedt Ige az Atyával, hanem 
az Atyától a születésben valósággal külön
böző. Ö a te atyádfia (Én. 5, 1.), aki nélkül 
sem az ég, sem a tenger, sem a föld nem áll 
meg; az Atya Szent Igéje, aki - úgymond -
,.kezdetben vala" (Ján. 1, 1.): itt látod 
örökkévalóságát . .,És Istennél vala" (U. o.): 
látod az Atyáétól nem különböző, elválaszt
hatatlan erejét. .,És Isten vala az Ige" (U. o.): 
látod nem nemzett istenségét. - Röviden 
ezekben kellett összefoglalni hitedet. 

Öt szeresd, leányom, mert jó. "Senki sem 
jó, csak egyedül az Isten." (Lk. 18, 19.) Ha 
ugyanis nem kételkedünk, hogy a Fiú lsten, 
Isten pedig jó, akkor még kevésbbé kétel
kedünk, hogy a Fiúisten jó. Mondom, öt 
szeresd. ö az, akit az Atya a hajnalcsilla~ 
előtt nemzett, mint örökkévalót; méhéből 

szült (109. zsolt. 3.), mint Fiát; szívéből 
árasztott ki (44. zsolt. 2.), mint Igét. Ö az, 
akiben az Atyának kedve tellett. (Mt. 17, 5.) 
Ö az Atya jobbja, mert mindenek teremtője; 
az Atya bölcsesége (l. Kor. 2, 24.), mert lsten 
szájából jött elő; az Atya ereje (U. o.), mert 
az istenségnek egész teljessége valósággal 
őbenne lakozik. (Kolossz. 2, 9.) úgy szereti 
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őt az Atya, hogy ölében hordja, jobbjára úl· 
teti, hogy lásd bölcseségét, megismerd ere· 
jét. 

Ha tehát Krisztus az Isten ereje, vajjon 
volt-e valaha az Isten erő nélkül? Vajjon 
volt-e valaha Fiú nélkül az Atya? Ha az 
Atya igazán mindig volt, igazán mindig volt 
a Fiú is. Tehát a tökéletes Atyának tökéletes 
a Fia. Mert aki az erőt kisebbíti, az erő bir
tokosát kisebbíti. A tökéletes istenség nem 
fogadja be az egyenlőtlenséget. Szeresd te
hát azt, akit az Atya szeret; tiszteld azt, akit 
az Atya is tisztel. Mert "aki nem tiszteli a 
Fiút, nem tiszteli az Atyát". (Ján. 5, 23.) 
"Mindaz, aki tagadja a Fiút, nem bírja az 
Atyát sem." (1. Ján. 2, 23.) Ennyit a hitrői. 

2. fejezet. De bár hited biztositva van, ifjú
korod miatt mégis gyanakodnod kell. Azért 
kevés borral élj, hogy tested gyengeségét ne 
növeld és az élvezetvágyat fel ne keltsd; 
mert felgyujtja azt mind a kettő: a bor és a 
fiatalság. Zabolázzanak ifjúkorodban a böj
tök is, és a takarékos étkezés mintegy szoro'> 
gyeplőre fogja a fékezetlen kívánságokat. 
A meggondolás mérsékeljen, a remény eny
hítsen, a félelem tartson vissza. Mert aki 
nem tudja kívánságait megfékezni, az úgy 
van, mint akit elragadtak a megvadult lovak: 
felborul, eltapossák, darabokra szaggatják, 
összetörik. 

Azt mondják, ez megtörtént egy ifjúval 
Diana szerelme miatt. De a mesék költői 
hazugság találmányai: állítólag Neptunus 
volt az, aki vetélytársa sikerétől megsér
tödve, lovait megvadította; hatalmát azzal 
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akarják hirdetni, hogy az ifjút nem erejével 
győzte le, hanem csellel szedte rá. Ezért 
minden évben úgy áldoznak Dianának, hogy 
egy lovat ölnek le oltárán. Szűznek mondják 
Dianát, pedig (és ezt még az utcanők is szé
gyelni szokták) azt is tudta szeretni, aki őt 
nem szerette. De tőlem akár legyen igazuk 
a meséknek: bár mind a kettő bűnös dolog, 
mégis kisebb volt az ifjú bűne. ö úgy beie
szeretett a fajtalanba, hogy belepusztult, míg 
a két úgynevezett isten egymással versen
gett az erkölcstelenségben: Jupiter ugyanis 
vétkes leánya fájdalmát az orvoson bosz
szulta meg, aki meggyógyította Diana erdei 
bűntársát Ez is kitűnő vadásznő volt, bár 
nem annyira vadakra, mint élvezetekre va
dászott; illetőleg vadakra is, ha mezítelenűl 
tehette. 

Hát csak tartsák Neptunust az ihlettség 
urának, hogy kitalálhassák melléje a vér
fertőző szerelern bűnét. Csak higyjék, hogy 
Diana uralkodik és lakik az erdőkben; majd 
megszilárdítják a fajtalankodást, amit ő mí
velt. Csak mondják Aesculapiusról, hogy 
feltámasztotta a halottat: mit használ? úgyis 
bevallják, hogy nem menekült meg a villá
mok elől. Csak tulajdonítsák Jupiternek 
azokat a villámokat, amelyek nem voltak az 
övéi: legalább tanuskodnak ama gyalázatos
ságok mellett, melyek az övéi voltak. De 
hagyjuk a meséket, és térjünk vissza tár
gyunkhoz. 

Véleményem szerint mindenféle ételt ic; 
mértékkel kell élvezni, mert az hevíti fel a 
testet. A hús még a repülő sast is a földre 
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húzza. Bennetek is az a magasan lebegő, 
gyors, szűzi röptű szárnyas, amelyikről ol
vassuk: "mint a sasé, visszatér ifjúságod" 
(102. zsolt. 5.), ne is kívánja fölöslegesen a 
húst. Kerülni kell a gyakori vendégséget, és 
el kell vonulni a vendégjárás elől. 

3. fejezet. Azt szeretném, ha a fiatalság 
kevés időt fordítana még a látogatásokra 
i&, ha esetleg a szülőknek vagy egykorúak
nak engedni kell. Mert az udvariaskodással 
elkoptatjuk a szemérmességet, megindulnak 
a merész kifejezések, becsúszik a nevetés, 
feloldódik a szerénység: mindez a finom mo
dor örve alatt. A kérdésre nem felelni: 
nehézbeszédűség; felelni: pletyka. Azért szí
vesebben látom, ha a szűz nem tud beszélni, 
mint ha bőbeszédű. Mert ha az asszonyok
nak megmondatott, hogy az egyházakban 
hallgassanak és a vallási kérdésekben otthon 
forduljanak férjükhöz (l. Kor. 14, 34-35.), 
akkor miért ne a szűzeknek, akiknél a sze
mérmesség válik koruk díszére: hiszen a sze
mérmességet a hallgatagság kedveHeti meg. 

Igen szép példát adott a szemérmességre 
Rebekka, aki menyegzős útján a vőlegény 
láttára elfátyolozta magát, hogy a házasság
kötés előtt meg ne lássák. (L Móz. 24, 65.) 
Nem szégyenből takarta el magát, hiszen 
szép volt, hanem a szemérmességet féltette. 
Még a férfinak is megmondatott: "Ne vesd 
szemedet szűzre, hogy szépsége botlásodn-l 
ne legyen!" (Sir. 9, 5.): mit mondjunk akkor 
a felavatott szűznek? Ha ő szeret valakit, 
lélekben már vétkezett; ha meg őt is szere
tik, valósággal bűnt követett el. 
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Igen szép a hallgatagság erénye, különö
sen a templomban. Ne engedj el egy monda
tot sem a szent olvasmányokból; hallgass el 
és figyelj oda. Ne ejts ki soha olyan szót, 
amit vissza szerelnél vonni, inkább keve
sebb önbizalommal beszélj. Mert "sok be
széd nem marad hiba nélkül". (Péld. 10, 19.) 
Máriáról is azt olvassuk, hogy mindent meg
őrzött szívében, amit Fiáról mondtak (Lk. 2, 
19.): te is ne beszélgess és ne zajongj, és 
figyelj oda, akár a prófétákat, akár az evan
géliumot olvassák fel. Van-e méltatlanabb, 
mint az isteni kijelentéseket körülzajongani, 
hogy se ne hallják; se ne értsék, se ne higy
jék? a szent cselekményeket rendetlen be
szélgetéssel körülzsibongani, hogy ne lehes
sen imát mondani mindnyájunk üdvéért? 

A pogányok is hallgatással fejezik ki tisz
teletüket bálványaik iránt. Erről beszélik el 
a következő példát: mikor Sándor, a mace
donok királya áldozatot mutatott be, fáklyá
ját egy kis barbár gyermek gyujtotta meg, 
még pedig kézzel véve hozzá a tüzet. Hiába 
égette össze magát: mozdulatlanul állt, és 
fájdalmát sem nyögéssel, sem csendes sírás
sal el nem árulta. Annyira fegyelmezte a 
barbár gyermeket a tisztelet, hogy természe
tét is legyőzte. Pedig embernek hódolt, nem 
a semmitérő isteneknek. Mit is tisztelt volna 
azokon? ha azokat éri a tűz, elégnek. 

Méltán hallgattatták el azt az ifjút, aki 
atyja vendégei előtt erkölcstelen kalandjai
val fennen dicsekedett. Te is, Isten szűze, a 
szent cselekmények alatt hagyd a sóhajto
zást, krákogást, köhögést, nevetést. Amit a 

K~resztény remektrók. 8. 7 
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másik megtehet a lakomán, te nem teheted 
meg az áldozaton? A szűzességet először a 
hangja jelezze; zárja le ajkát a szemérmes
ség, gyengeségét vegye el az áhítat, termé
szetét erősítse a fegyelem. Komolyság jelle
mezze a szűzet: mindenűtt legyen tartóz
kodó, higgadtan, szerény arccal járjon; rom
latlanságát már előre jelezzék többi erényei. 
Nem nagyon bízom az olyan szűzben, aki
nek láttára kérdezősködnek az emberek. 

Gyakran elbeszélik, hogy valahol egyszer 
nagy tömeg béka brekegése zavarta a hívek 
áhítatát, mire Isten papja rájukparancsolt, 
hogy hallgassanak el és tanusítsanak tiszte
letet a szent imával szemben. És a körös
körül zajló lármázás rögtön el is némult. 
Tehát a mocsarak elhallgatnak, de az embe
rek nem? Tiszteletből még az oktalan állat 
is elismeri azt, amiről természeténél fogva 
nem vehet tudomást: hát csak az emberek 
oly szerénytelenek, hogy nem tudják lelkük 
áhítatára szánni azt, amit elvonnak fülük 
szórakozásától? 

4. fejezet. Ezekről beszélt előtted a szent 
emlékezetű Liberius: mások számára még el 
nem ért, számodra már meghaladott dolgok; 
te erényeiddel nemcsak elérted a megköve
telt tökéletességet, hanem buzgóságoddal 
meg is haladtad. Nekünk meg van ugyan 
parancsolva a böjt, de csak bizonyos napo
kon: te pedig éjjel-nappal, számtalan napot 
eltöltesz evés nélkül. És ha kér valaki, hogy 
tedd le kissé a könyvet, végy magadhoz va
lami ételt, tüstént megfelelsz: "Nemcsak ke
nyérrel él az ember, hanem minden igével, 
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mely az lsten szájából származik". (Mt. 4, 4.) 
Enni is csak közönséges ételeket eszel, hogy 
megunjad és kívánkozzál a böjt után. Víz az 
italod, sírva imádkozol, és a könyvön al
szol el. 

Mindez nagyon megfelelő volt fiatalabb 
éveidben, hogy lelked idővel megérjen és 
öregbedjék: de mikor már diadalmasan meg
fékezted testedet, mérsékelni kell a fáradal
makat, hogy megmaradhass tanítóul a fiata
labb korúak számára. A kiöregedett szőlőtó 
könnyen megtörik a bőven termő vesszök 
súlya alatt, hacsak időnként vissza nem vág
ják. Amíg fiatal, csak hadd lombosodjék; de 
ha meggyökerezett, meg kell nyesni, nehogy 
vesszői elvaduljanak, vagy a túlsok ha.itás
tól kimerítve elpusztuljon. A jó gazda föld
del takarja be a nemes szőlőtőt, hogy vissza
tartsa és megvédje a fagytól, és utánanéz, 
hogy a déli nap ki ne égesse. Földjét is fel·· 
váltva műveli, vagy ha nem akarja pihen
tetni, különböző növényeket váltogat benne, 
hogy a vetés váltakozásával pihenjen. Te is 
már kiérdemült szűz létedre legalább külön
böző magvakat vess lelked halmaiba: egy
szer mértékletes étkezéssel, máskor eny
hébb böjttel, olvasással, munkával, imádság
gal. Igy a foglalkozás változtatása pihentető 
nyugalmat ad. 

Nemcsak gabonát termelnek a földeken. 
Itt szőlők húzódnak a dombokon, ott vöröslő 
olajfákat láthatsz, itt illatos rózsát. Az ·~rös 
parasztgazda is gyakran otthagyja az ekét, 
és csak ujjával húz barázdát a földbe, hogy 
virágpalántát duggathasson belé. Durva ke-

7• 
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zével a szőlőskertek között öklelődző fiatal 
bikákat fékezi, máskor meg finoman nyomo
gatja a juhok tőgyét. Annál értékesebb a 
föld, minél többféle a termése. Te is kövesd 
hát a jó gazda példáját, és ne hasogasd föl
dedet az örökös böjtök mélyrenyomott eké
jével. Viruljon kertedben a szemérem ró
zsája, a szellem lilioma, és violaágyaidat a 
szent vér forrása öntözze. Azt tartja a köz
mondás: amivel sokáig akarsz foglalkozni, 
azzal időnként ne foglalkozzál. Legyen va
lami, amit még hozzátehetsz a nagybőjthöz: 
de úgy, hogy ne fitogtatásból, hanem igazi 
jámborságból származzék. 

Gyakori imádsággal kedveltessük meg IDél

gunkat Isten előtt. "Naponként hétszer mon
dok dícséretet néked" - mondta a próféta 
még az uralkodás gondjai között is; mi lehet 
akkor a mi kötelességünk, akik azt olva3· 
suk: "Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy 
kísértetb~ ne esetek"? (Mt. 26, 41.) Napon
ként rendszeresen imádkoznunk kell és há
lát adnunk felkeléskor, mikor kimegyünk, 
mikor étkezéshez készülünk, evés után, az 
esti ájtatosságra, végül mikor nyugovóra 
térünk. 

De nagyon ajánlom, hogy szobádban is 
gyakran imádkozd felváltva a zsoltárokat és 
az úr imádságát: mikor felébredsz, vagy mi
előtt szemedre jön az álom, hogy pihenésed 
elején megszabadulva a világi dolgok gond
jától, istenes gondolatokkal szunnyadj el. 
Maga a filozófia feltalálója, Pythagoras 1s 
lefekvés előtt mindennap lágy dallamokat 
fuvoláztatott magának, hogy világi gondok-
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kal törődö szívének enyhülést adjon. De, 
mint aki szerecsent mos, hiába igyekezett a 
világi bajokon világi eszközzel segíteni. 
A szórakozástól várt orvosságot, és annál 
inkább besározta mag!lt. Mi tehát töröljük le 
magunkról a földi bűnök sarát, és tisztítsuk 
meg lelkünket a test minden szennyétöl. 

A hitvallást is, szívünk jegyét, minden
nap, a hajnali órákban, végig kell gondol
nunk. Ahhoz kell menekülnünk olyankor is, 
amikor félünk valamitől. Hogyan is mehetne 
szolgálati eskü nélkül táborba a katona, 
vagy küzdelembe a harcos? 

5. fejezet. Ugyancsak a mi okulásunkra 
van szánva a szent próféta szava is: "Kime
rülök sóhajtozásomban, megfürösztöm éjje
lenként ágyamat, könnyeimmel öntözöm 
nyugvóhelyemet". (6. zsolt. 7.) Mert, ha az 
ágyat szószerint értjük: bizony olyan bősé
ges okunk van sírni, hogy imádság közben 
bátran füröszthetjük ágyunkat, öntözhetjük 
nyugvóhelyünket A jelen élet siratásával 
megnyerjük a jövendőt: "Boldogok, akik 
most sírtok! mert nevetni fogtok". (Lk. 6, 21.) 
Ha meg testünkre értjük a próféta szavát: 
mossuk le testi bűneinket a bűnbánat köny
nyeiveL Salamon ágya libanoni cédrusból 
készült, oszlopai ezüstből, támasztója arany
ból, háta meg csupa drágakővel volt kirakva. 
(Én. 3, 9-10.) Mi más az az ágy, mint tes
tünk képe? Ugyanis a drágakövek a ragyogó 
levegőeget jelentik, az arany a tüzet, az 
ezüst a vizet, a fa pedig a földet. Ebből a 
négy elemből van összetéve testünk, lelkünk 
nyugvóhelye; ha nem forgolódik pihenés 
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nélkül a kemény kövön, vagy a száraz föl· 
dön, hanem a kereszt segítségével a bünök 
fölé emelkedve megnyugszik. Azért mondja 
Dávid is: ,.Az úr segitse meg öt fájdalmainak 
ágyán". (40. zsolt. 4.) Hogyan lehetne valami 
a fájdalom ágya, ha érzékek híján nem tudja 
érezni a fájdalmat? Teste azonban lehet a 
fájdalomé, aminthogy valóban halálának 
teste is: ,.En szerencsétlen emberi Ki szaba
dit meg e halálnak testétől?" (Róm. 7, 24.) 

Ha már olyan helyet idéztünk, mely az úr 
testét említi: ne zavarja az olvasót, hogy az 
Úr a fájdalom testét vette magára. Emlékez
zék csak arra, hogy Lázár halálán bánko
dott is, meg sírt is (Ján. 11, 35.), szenvedésé
ben sebeket is kapott, és sebeiből vér és víz 
folyt (Ján. 19, 34.), úgy lehelte ki lelkét. 
A víz a keresztségre, a vér a szent italra, a 
lélek a feltámadásra utal. Mert az egy Krisz
tus számunkra remény, hit, szeretet: remény 
a feltámadásban, hit a keresztségben, szere
tet a szentségben. 

De ahogyan felvette a fájdalom testét, úgy 
meg is fordította betegségét (40. zsolt. 4.), 
vagyis megerősítette vele az emberi testet. 
A szenvedéssel megoldotta az erőtlenséget, 
feltámadásával pedig a halált. Mégis, a vi
lágért szomorkodnotok kell, és az úrban 
örvendenetek; bánkódva kell fogadnotok a 
penitenciát és vígan a kegyelmet. A nemze
tek Apostola is üdvös parancsba adta ki, 
hogy örvendjünk az örvendezőkkel és sir
junk a sírókkaL (Róm. 12, 15.) 

Aki azonban a kérdés minden sebét töké
letesen ki akarja tisztítani, az ugyancsak az 
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Apostolhoz folyarnodjék. O azt rnondja: 
"Bármit cselekesztek, szóval vagy tettel, 
rnindent tegyetek az úr Jézus Krisztus nevé
ben, és adjatok hálát az Istennek, az Atyá
nak ő általa". (Kolossz. 3, 17.) Tehát rninden 
szavunkat és tettünket Krisztusra vonatkoz
lassuk, aki életet hozott a halálból és vilá
gosságot tererntett a sötétségből. A beteg 
testet is hol melegítjük, hol meg borogatá
sokkal hűtjük, és ha az orvos rendelése sze
rint váltogatjuk a gyógymódot, javulására 
szolgál. Ha ellenben az utasítások ellenére 
visszaélünk vele, csak súlyosbítja a beteg
séget. Igy mindaz, amit orvosunkra, Krisoz
tusra háríthatunk, az üdvösségünkre szolgál, 
amit ellenben magunknak bitorlunk, az vesz-
tünkre lesz. · 

Tehát az öröm forrása a tiszta lelkiismeret 
legyen, nem pedig a rendetlen lakmározá
sok, sem pedig a lakodalmi zene. Ezekben 
nincs biztositva a szemérem, és gyanús a 
vonzóerő, rnert a szórakozás féktelen tánccal 
van egybekötve. úgy kívánom, hogy ettől a 
szűz tartózkodjék. Mert egy világi tekintély 
szavai szerint senki józanon nem táncol, 
csak ha magánkívül van. Ha tehát a tánc 
szerzője a világi bölcseség szerint is vagy a 
részegség, vagy az esztelenség, miért hi
szünk olyan húzódozva a Szentírás példái
nak? Szent Jánost, az Úr előfutárját is egy 
táncoló nő választása miatt végezték ki; az 
ó esetében is többet ártott a csábító tánc, 
mint az istentelen, esztelen szenvedély. 

6. fejezet. Az ilyen férfiú emlékezete rnel
lett nem illik felületesen elmenni; érdemes 
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meggondolni, kit, kik, mi okból, hogyan és 
milyen időben öltek meg. A házasságtörők 
ölték meg az igazi embert, és a halálos ítélet 
a bűnösökről a bíróra fordult. Azután a 
táncosnő jutalma a próféta halála. Végül 
(ettől még a barbárok is elborzadnának): la
komázó vendégek előtt hangzik el a kegyet
len kivégzés parancsa; és a lakomáról a bör
tönbe, a börtönből a lakomára nyúlik át a 
halálos gaztett véghezvitele. Hány bűn van 
egyetlen gonosztettbent 

Királyi fényűzéssei tálalták fel a halotti 
tort, és kinézték, mikor lesz több vendég a 
szokottnál. Akkor aztán a királyné négy
szemközt, titkon felbiztatta leányát: álljon 
táncra a férfiak elé. (Mk. 6, 21.) Mit tanul
hatott mást házasságtörő anyjától, mint sze
mérmessége kárát? Vajjon mi áll közelebb a 
szemérmetlenséghez, mint féktelen mozdula
tokkal mutogatni azt, amit a természet elrej
tett, vagy a jó erkölcs eltakart, játszani a 
szemmel, forgatni a nyakat, és a hajat rázm? 
Micsoda erkölcsösséget találni ott, ahol ug
rálnak, zajongnak, csörögnek? 

"Akkor a király mondá a leánynak: Kérj 
tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. 
Meg is esküvék neki, hogy: Bármit kérsz, 
megadom neked, akár országom felét is." 
(U. o. 22-23.) Látod, hogyan ítélik meg ma
guk a világiak a világi hatalmat, ha a táncért 
még országot is adnak. A leány pedig anyja 
kitanítása szerint azt kérte, hogy hozzák el 
neki egy tálon János fejét. A Szentírás 
ugyan azt mondja, hogy a király elszomoro
dott (U. o. 26.), de ez nem a király bűn-
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bánata, hanem csak a gonoszság beismerése 
volt. Ime, a szokásos isteni rendelés: aki 
bűnt követett el, saját beismerésével ítéli el 
önmagát. Tovább ezt olvassuk: "az asztal
társak míatt nem akará annak kedvét 
szegni". (U. o.) Ki látott már gyalázatosabb 
dolgot? Gyilkoltat, csakhogy a vendégek 
kedvét el ne rontsa. Es: "esküje miatt". 
(U. o.) Ú, újfajta vallásosság! Inkább hami
san esküdött volna! Méltán írta elő az úr az 
evangéliumban, hogy ne esküdjünk (Mt. S, 
34.), hogy ki ne tegyük magunkat a hamis 
eskü veszélyének, illetve a bűn kényszeré
nek. Lám: hogy az esküt meg ne sértse, ki
végezteti az ártatlant. Nem tudom, melyik
től borzadjak előbb. Bizony, még tűrhetöbb 
a zsarnokok hamis esküje, mint komoly fo
gadásuk. 

Mindenki azt gondolta volna, hogy a nagy 
futkosás a lakomáról a börtönbe a próféta 
szabadonbocsátását jelenti. Ismétlem: ha va
laki hallja, hogy a király születésnapját 
ünneplik fényes lakomával, és a leánynak 
bármilyen kívánsága teljesítését megígérték, 
vajjon nem arra gondol, hogy már Jánosért 
küldtek, hogy szabadon engedjék? Hogyan 
is illik a szórakozáshoz a kegyetlenség? Mi 
köze a halálnak az élvezethez? Mégis kivég
zésre viszik a prófétát lakoma idején, lako
mán kiadott parancsra (amit méltatlannak 
ítélt volna még felmentéséhez is); fejét ve
szik, és elhozzák egy tálon. (Mk. 6, 27.) 
A vadság nem tudott jóllakni a vendégsé
gen: ezzel a tállal kellett kínálni a kegyet
lenséget. 
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Nézd, keményszívű király: ez a látvány 
illik a te lakomádhoz. Hogy vadságod teljes 
legyen, nyulj oda, és csorgasct a szent vért 
ujjaid között. Hallatlan embertelenséged 
még nem telt be a vendégséggel, szomját 
még nem oltotta a sok pohár: ibatod vérét: 
még csordogál a levágott fő ereibóL Nézd 
a szemét: megtörten is tanuja búnödnek, és 
ellenkezik a tobzódás látványávaL Nem is 
a halál zárja le, hanem a mértéktelenség 
útálata. Vértelen arany-szája, melynek Hé
letét nem tudtad elviselni, már elnémult: 
mégis félsz tőle. De a nyelve (az még a 
halál után is el szokta látni szolgálatát), ha 
rángatódzva is, kárhoztatta a vérfertőzést Ezt 
a fejet viszik el Heródiásnak: örül, ujjong, 
mintha a bíró meggyilkolásával megszaba
dult volna bűnétől. 

Mit mondotok erre, szent asszonyok? Lát
játok, mire kell tanítanotok leányotokat, és 
mitól kell őket óvnotok? Táncol a leány, de 
a házasságtörő leánya. A tiszta, a szemérmes 
asszony jámborságra tanítsa leányát, ne tán
colásra. Ti pedig, komoly és eszes férfiak, 
tanuljátok meg, hogy a romlott emberek la
komáit kerülni kell. Mert ha ilyen az álnok 
ember vendégsége, milyen lesz az ítélete? 

7. fejezet. Jó, hogy ha máraszúzesség min
den oldalát megvilágítom, beszédem végén 
s:zóba hozod, szent nővérem, mit is tartsunk 
azok érdeméről, akik a mélységbe vagy a 
folyóba vetették magukat, hogy az üldözők 
kezébe ne essenek. Hiszen a Szentírás a ke
resztényeknek tiltja az öngyilkosságot. Már 
pedig az erőszakos őrizetben tartott szű-
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zekre vonatkozólag egész világosan fgenlö 
feleletet kapunk a vértanuk példájában. 

Szent Pelágia valamikor Antiochia környé
kén élt. Ö is, nővérei is szúzek voltak. úgy 
tízenötéves lehetett, mikor üldözö csapat 
zárta körül a házat. Anyja és nővérei házon 
kívül voltak; ott állt védtelenül, de Isten 
társaságában. Mikor látta, hogy bekerítet
ték a hit- vagy szeméremrablók, így szólt: 
"Mit kezdesz most, szúzesség foglya? Kívá
nod is a halált, meg félsz is tőle; nem is 
szoktak utánanyúlni, legfeljebb belenyug
szanak. Bár meg tudnék halni! de ha nem 
jön rám a halál, inkább magam választom a 
halált. Istent nem bántjuk meg a segítséggel; 
a cselekedet a hiten akar könnyíteni. Való
ban, ha az erőszak szó értelmét meggond~)l
juk: mi az erö_szak magunkkal szemben? 
Inkább erőszak az, ha meg akarunk halni, 
és mégsem tudunk. De nem félek a nehéz
ségektől. Ki ne tudna meghalni, ha igazán 
akar? Olyan könnyű útjai vannak a halál
nak! Hát rávetem magamat a szentségtelen 
oltárra, felfordítom, és tüzét véremmel oltom 
el. Igy nem kell félnem, hogy karom gyenge 
lesz a szúrásra, vagy mellem visszahúzódik 
a fájdalom elöl. Nem engedem hibázni a tes
tet. Nem kell félnem, hogy hiányzik a kar
dom. Meghalhatunk mi saját eszközeinkkel is, 
hóhér munkája nélkül is, mint anyánk ölében. 

Azt mondják, koszorút tett fejére, me
nyegzös ruhát vett fel, mintha nem is a ha
lálra, hanem jegyeséhez menne. Mikor nyo
morult üldözői látták, hogy szemérmes pre
dájuk kirepült kezükböl, anyját és nővé-
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reit kezdték keresni. De azokat már a tiszta· 
ság mezejére röpítette lelkük. Egyszerre 
csak azon veszik magukat észre, hogy egyik 
oldalról az üldözők közelednek, másik olda
lon sebes folyó zárja el menekülésük útját, 
és vértanuságba zárja őket. "Mit félünk? -
mondták erre -, itt a víz, miért ne keresz
lelkedhetnénk meg? (Ap. csel. 8, 36.) Ez is 
keresztség, mely által a bűnök megbocsáttat· 
nak és hazánkba jutunk. Ez is keresztség, 
mely után senki sem vétkezik többé. Hadd 
fogadjon be bennünket a víz: ez szokta meg
szerezni az újjászületést. Fogadjon be a víz: 
ez termi a szűzeket. Fogadjon be a víz: ez 
nyitja meg az eget, ez takarja be a betege· 
ket, ez rejti el a halált, ez tesz mártírokká. 
Kérünk téged, teremtő Isten, ne sodorja szét 
a víz testeinket. Ne válasszon el egymástól 
a halál; életünkben sem engedett elválni a 
szeretet. Legyen egy állhatatosságunk, egy 
halálunk, egy temetésünk." 

Imájuk végeztével ruhájukat övükben 
kissé felhúzták, hogy lépteiket ne akadá
lyozza, de azért a szemérmet is szolgálja. 
Aztán összefogódzkodtak, mintha táncba 
mennének, és egyenesen a folyó közepének 
indultak, ahol rohanóbb a víz és meredekebb 
a mélység. Egyik sem húzta vissza a lábát. 
egyik sem hőkölt vissza, egyik sem kutatta 
lábával a biztos talajt. Aggódtak, ha talait 
éreztek, elégedetlenek voltak a sekély víz
zel, örvendeztek a mélynek. Láttad volna, 
hogyan fogta össze csuklóikat jámbor any
juk; örvendezett gyermekeinek, csak attól 
félt,hogy az elmerüléskor a hullám elragadja 
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őket. "Feláldozom neked, Krisztus" 
mondta- "a tisztaság példaképei t, mestereit, 
úti kalauzaimat, társaimat a szenvedésben." 

Ne is csodáljuk ekkora állhatatosságukat 
az életben. Hiszen még halálukban is meg
tartották testük állását. Nem forgatta meg 
őket a gyorsan rohanó ár; ruhájukat sem 
bántotta. Szent anyjuk még halálában is sze
retettel ölelte át őket; karjának erejét még 
a halál sem gyengítette, mert a hit adójáért 
elnyerte a szeretet örökségét. Osszefogta őket 
a vértanuságra: megtartotta őket egész a sírig. 

De miért is hozzak fel neked, nővérem, 
idegen példákat? Vértanu ősök utóda vagy, 
és örökségbe hagyták rád a tisztaságot. Hon
nan is tanulhattad volna, mikor nem volt 
kitől tanulnod, mik·or vidéken éltél, szűzek 
társasága nélkül, tanító nevelése nélkül? Te 
az erényben nem tanítvány voltál (nem le
heltél az mester híján), hanem örökös. 

Ha Szent Sotheris testi ősöd volt, hogyne 
Iehetett volna lelki ősöd is? Az üldözés ide
jén rabszolgáknak kijáró megaláztatáRQk 
árán jutott el a szenvedés tetőpontjára. Még 
arcát is kiszolgáltatta a hóhérnak; pedig azt 
még az egész test kinzásánál is meg szokták 
kímélni a gyalázattól, és meghagyják inkább 
a kínok szemlélőjének. Kemény türelemmel 
nyujtotta gyenge arcát a hóhérnak, és nem 
engedett a szenvedésnek, bár kínzója kime
rült az ütésben. Nem hajtotta le fejét, nem 
fordította el arcát; nem ejtett egy nyögést, 
nem hullajtott egy könnyet sem. Végül min
den kinzásfajtán gyózedelmeskedve, meg
találta, amit keresett: a kardot. 



Szent Ambrus: 

A szűzességről 

(De virginitate.) 

Szent Ambrusnak ez a könyve szemmel
láthatólag bibliamagyarázó prédikációkból, 
homiliákból van összeállítva. A bevezető 
szentírási történet látszólag semmi össze
függésben sincs a szerző kitűzött céljával 
(a Migne-kiadás bevezetése szerint nincs is 
ezen a helyen értelme); de ha jobban szem
ügyre vesszük és összevetjük a későbbi la
pokon elejtett egy-egy célzással, a mü meg
írásának, ill. közreadásának nyitját találjuk 
meg benne. 

Már a Marcellához írt munkában ll~that
tuk, mennyire lelkes hirdetője volt Szent 
Ambrus a szűzesség gondolatának. Már ott is 
említi, mennyi nehézséget emel némely csa
lád, sőt saját püspöki székhelyének lakossága 
is a szent intézménnyel szemben. A nehéz
séget az oktOzta, hogy az egyházi szokás ki
tartott a fogadalom sérthetetlensége mellett, 
és nem ment bele a fogadalmasok férjhez
menetelébe. Ez pedig ellentétben állott a 
pogányok szokásaival, akiknél (mint a Vesta
szűzeknél is) a kötelezettség csak időle
ges volt. 

A jelen esetben, úgy látszik, komolyabb 
összeütközésre került a sor egy leányavesz
tettanyaés a püspök között (hogy a leánnyal 
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mi történt: csak végleg elhagyta családját, 
vagy talán meg is halt, nem tudjuk eldönteni: 
az utalások alapján mind a kettőre lehet 
következtetni). Innen érthető az a határozott, 
komoly hang, mellyel a főpászt-or a szűzes
séggel kapcsolatban papi kötelességeire 
hivatkozik. 



Szent Ambrus : 

A szűzességről 

1. fejezet. Tudjuk, milyen ismeretes volt 
a régiek előtt Salamonnak az az ítélete (III. 
Kir. 16. köv.), mellyel két pereskedő asszony 
ügyében kellett döntenie. Mikor egyikük 
álmában megfordulva agyonnyomta gyerme
két, a másikét követelte magának; a másik 
meg, szerető anyai kapcsolatának és ártat
lanságának tudatában jogosan ragaszkodott 
saját gyermekéhez. Mivel mind a ketten 
makacsul ragaszkodtak állításukhoz, a bíró 
nem tudott dönteni; valóban, Salamon nem 
mondhatott ítéletet lelkük titkáról, hiszen a 
panaszosok gondolatai rejtve voltak előtte. 
Minthogy így a tárgyalás nem hozhatott 
határozott er~dményt: kardot hozatott, és a 
szolgáknak adta, hogy színleg tegyenek ele
get szomorú kötelességüknek. Majd meg
parancsolta, hogy vágják ketté a gyerme
ket, és adják felét az egyiknek, felét a 
másiknak. Ennek hallatára az, aki más gyer
mekét követelte magának, nemcsak hogy 
megnyugodott, hanem minden anyai érzést 
meghazudtolva, még sürgette is: csak vág
ják ketté a gyermeket. A gyermek valódi 
anyja azonban nem igazát, hanem magzatát 
féltette, nem a maga elégtételével törődött, 
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hanem gyermekével. Könyörögni kezdett 
tehát, hogy mkább adják a gyermeket sértet
lenül a mástknak, mint szétvágva, az igazi 
anyának. Ezért aztán Salamon, nem is az 
isteni fölség sugallatára, hanem a meggon
dolás útján, emberi meggyőződésére hall
gatva, úgy érezte, hogy annak kell vissza
adnia a gyermeket, ak1ben a fájdalom el
árulta az igazi anyát. A másik asszonyról 
pedig, akit a halálra szánt gyermek nem 
indított könyörületre, kihirdette, hogy nincs 
természetes kapcsolata a gyermekhez, mert 
a szeretet kapcsolata nem volt meg benne. 

Tehát az igazság nem veszett el, csak az 
egyik fél álnoksága miatt ingadozott, hullám
zott. Az igazi anya sorsa is jó ideig bizony
talan döntéshez volt kötve. Bár ezek elő
kép szerint a régmult időben történtek, 
mégis azért irattak meg, hogy mi megjavul
junk {1. Kor. 10, 11.), és megértsük, hogy 
minden hazugságra és álnokságra fény derül. 

Tehát ez a kettő (mert most nem az a szán
dékom, hogy az asszonyokról beszéljek), 
mond-om, ez a kettő nem más, mint a hivő és a 
kísértő. A kísértő, kezdettől fogva minden 
hiba szülőanyja, miután ivadékát a saját ok
talan, anyagias eljárása és értelmének kial
vása miatt elveszítette, most mások gyümöl
csét iparkodik leszedni.Ahivő pedig a kísértő 
pereskedésére ingadozik, míg csak Krisztus 
kardja napfényre nem hozza a rejtett gon
dolatokat. De mi is Krisztus kardja? Az, 
amiről írva van: .,Azért jöttem, hogy kardot 
küldjek a földre" (Mt. 10, 34.). O az a kard, 
akiről írva van: .. Mert eleven az Isten szava 

Keresztény remeklrók. 8. s 
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és hatásos, és áthatóbb minden kétélű kard· 
nál, és behat az elmének és léleknek, az 
ízeknek és velőknek elosztásáig, és meg· 
ítéli a szív gondolatait és szándékait". (Zsid. 
4, 12.) Jó kard az úr ígéje: jó kard, mert a 
szív és a vese vizsgálója, mely elválasztja 
az igazságtól a hamisságot; de azokat, akik
nek lelkét átjárta, nem pusztítja el, hanem 
megmenti. 

Kitűzött témánkhoz elég lesz ennyit el
mondani a szent történetből. Hitünk tanítása 
ez az álnok lelkiismeretről. Most pedig ve
gyük elő a Bírák Könyvéből olvastakat úgy
sem lehetett közönyösen végighallgatnunk 
a gyermekgyilkosság tőrténetét Ismét fus
sunk tehát végig rajta. 

2. fejezet. Jefte a zsidók bírája volt. Ag
gasztotta a hadiszerencse bizonytalansága, 
és félt a csata meglepetéseitől. Azért foga
dalmat tett, hogy ha ellenségeit legyőzi, azt 
áldozza fel Istennek, győzelme szerző jének, 
amivel házába léptekor legelőször találko
zik. (Bir. ll, 30-31.) Mikor megnyerte a 
csatát és szétszórta az ellenséget, hazaindult. 
De háza pitvarában saját leánya foga1ta, 
gyermeki szeretettől indíttatva és mitsem 
tudva atyja fogadalmáróL Nyomban eszébe 
ötlött az atyának fogadalma; sóhajtva g·on· 
dolt ígérete teljesítésére, és feljajdult: "Jaj 
nekem, leányom, csalódást szereztél nekem 
és csalódást magadnak: szavamat adtam az 
úrnak, és azt meg nem másíthatom". (U. o. 
11, 35.) Leánya így felelt: "Atyám, ha szava
dat adtad az úrnak, hajtsd végre rajtam, 
amit fogadtál". (U. o.) Csak kéthónapi ha-
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lasztást kért magának, hogy felmehessen a 
hegyekbe és szűzességét megsirathassa. 
A két hónap elteltével visszatért atyjához. 
Az pedig teljesítette fogadalmát: ezt a ki
fejezést kell használnom, mert az esemény 
lefolyását a Szentírás nem írta le, hanem 
még a gyermekgyilkosság említésétől is 
eltekintett. 

Most mit tegyünk? Helyeseljük ezt a 
cselekedetet? A világért sem. Mégis, bár ha 
a gyermekgyilkosság·ot nem is helyeslem, 
felfigyelek a fogadalom aggályos tiszteletére 
és megszegésének elutasítására. Elvégre 
Ábrahámnak is azt mondták: "Most már tu
dom, hogy féled az Istent s kedvemért egy
szülött fiadnak sem kedveztél". (1. Móz. 22, 
12.) lme az utalás arra, hogy a fogadalmat 
nem szabad könnyen megszegni. De ugyanez 
a szentírási hely azt is bizonyítja, hogy Isten 
nem helyesli a gyermekgyilkosságot: mert 
a fiút báránnyal helyettesítette, hogy az 
pusztuljon el helyette. 

Itt volt tehát Jefte előtt a példa, amit 
követhetett volna, mert az úr nem leli örö
mét a véráldozatban. Ugyanakkor Isten arról 
is kioktatta Ábrahámot, hogy a gyermekek 
életét a vallás szolgálatába kell állítani: a 
szülők dolga felajánlani őket, nem pedig 
megölni. Bizony, mikor itt a leány annyit 
aggodalmaskodott atyja fogadalmáért: mért 
nem aggodalmaskodott az atya is leánya f~l
áldozásánál? és mikor a leány húzódozott 
attól, ho~y atyja hazugságban maradjon, 
atyja miért nem húzódozott attól, hogy leá
nyát megölje? 

s• 
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Kérdezhetné valaki: mi a magyarázata 
annak, hogy Ábrahám esetében Isten nem 
engedte meg a gyermekgyilkosságot, itt meg 
eltúrte, hogy megtörténjek? Vajjon személy
válogató az Isten? Nem, hanem az érdemek 
és az erények megválogatója. Valóban, míg 
nem volt világos a tennivaló, égi szózattal 
kellett irányítani, hogy a jelen esetre is 
álljon, meg a jövőre is például szolgáljon. 
De mikor már elöljárt egy példa, nem tartott 
szükségesnek egy újabb nyilatkozatot, hi· 
szen megmutatta a régi esetben, hogy mit 
kell tenni. 

Vagy talán érdemeik nem voltak egyfor
mák: azért különböztek az események is. 
Az atya szomorkodott, leánya sírt: mind a 
kettő kételkedett az Isten irgalmasságában. 
Nem szomoorkodott Ábrahám, és nem kér
dezgette atyai érzelmeit. Amint hallotta az 
isteni szózatot, nem halogatta az áldozatot, 
hanem készségesen sietett azt végrehajtani. 
Nem habozott Izsák sem, mikor igyeke
zett atyjával lépést tartani; nem sírt, 
mikor megkötözték; nem kért halasztást, 
mikor fel akarták áldozni. Ezért bőségesebb 
ott az irgalmasság, ahol készségesebb a hit. 
Különben egész valójához illő volt, hogy 
nem sírt atyja tettén; hiszen a neve is annyit 
jelent: az anya nevetése. (1. Móz. 6.) Ezért a 
jámbor örvendezésért rendelt oda az lsten 
egy bárányt az áldozatra: mert nem halo
gatta önmaga feláldozását, nem kételkedett 
az Isten irgalmában, és nem aggódott ön
maga felajánlása miatt. Nem volt tehát senki 
sem, aki az atya ennyire áldozatos szándé· 
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kát visszavonhatta volna: mert mindcn 
köteles igérettel annak beváltása is velejár. 

3. fejezet. Lám, itt véráldozatot mutatnak 
be, és nincs senki, aki ellene szólna: de ha 
a szűzesség áldozatát ajánlják fel, mindjúrt 
van, aki azt megakadályozza. Ha itt egy atya 
gyermekgyilkosságot fogadott, megbocsájt
ják neki: de ha az atya leányával tisztaságat 
fogadtat, akkor irígylik az ily jámbor és 
buzgó felajánlást. Ott a leány, bánkódva 
ugyan, de vérét ontotta atyja fogadalmáért: 
itt erre a jámbor ígéretre sem örökségéről, 
sem szabad akaratáról nem kell lemondania. 

Ilyen esetekben még minket is hibáztat
nak. De miért'? Mert megtiltottuk a meg nem 
engedett házasságot'? Akkor csak hibáztassák 
ezért Keresztelő Szent Jánost is. Es mert vé
letlenül semmi más elismerésreméltót nem 
találnak bennünk, hát csak ítéljék eJ ben
nünk éppen azt, amit jónak láttak a prófétá
ban. Vajjon nyilvánosan megszégyenítet
tük-e az illetőt'? Gondoljátok meg, vajjon a 
vértanuságnak is volt-e más oka'? Csak azt 
mondta: "Nem szabad neked öt feleségül 
venned". (Mt. 14, ,4.) Ha ez áll egy férjes 
asszonyra, mennyivel inkább áll egy felszen
telt szüzre! Ha ezt mondhatták egy király
nak, mennyivel inkább meg kell mondani a 
magánszemélyeknek! Legyen hála a Felsé
gesnek, hogy itt nincsen Heródes; bárcsak 
Heródiás sem volnal 

Tehát a szűzesség 'érdekében nem sza
badna beszédet mondani'? Miért áll akkor az 
Irásban: "Szolgá1tassatok igazat az árvák
nak, védelmezzétek az özvegyeket" (Iz. 1. 
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17.), és más helyen: "Az árvák atyja és az 
özvegyek bírája". (67. zsolt. 6.) Hát magukra 
hagyjuk, vagy talán el is ítéljük azokat, kik 
a tisztaságnak és sértetlenségnek szentelték 
magukat? 

Bizony, még a pogányoknál is tiszteletben 
állott a szüzesség az áldozati oltár és tűz
hely körül. Bár nincs meg bennük a jámbor 
érdem és a lelki ártatlanság, mégis magasz
talják bennük a csupán testi szüzességet is. 
A szentségtelen szertartásoktól tehát senki 
sem tiltja el a szúzeket: az Isten Egyházától 
mégis el akarják tiltani a szűzességet? Ott 
arra erőszakolják őket, amit sohasem tanul
tak: itt meg el akarják tiltani azt, amit nem 
lE-het nem tanítani? Ott jutalmakkal tartják 
őket vissza a házasságtól: itt pedig jogtalan 
házasságra akarják őket kényszeríteni? Oda 
erőszakkal viszik el őket: itt meg erőszakkal 
akadályozzák meg fogadalmukat1 Túrheti-e 
ezt a papság? Ha kell még halála árán is 
helyt kell állnia a szüzesség áldozatáért 

Gondoljátok meg: a szűzek méltók voltak 
arra, hogy Krisztust feltámadása után előbb 
lássák meg, mint maguk az apostolok. Erre 
tanított meg a mai napi olvasmány. Mikor a 
rni Urunk Jézus Krisztus testét János szerint 
az új sírba helyezték (Ján. 19, 41-42.}, Máté 
evangélista szerint pedig József saját sírjába 
tették (Mt. 27, 60.), szűzek vigyáztak rá. He
lyesen jegyezte meg János, hogy a sír új 
volt, nehogy valaki azt gondolja, hogy egy 
régi sírból valaki más támadt fel. Átvitt érte
lemben jól megfelel az is, hogy egy igaz E-m
ber sírjába temették, mert Krisztus az igaz 
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ember új alakiában támadt fel halottaiból. 
Betűszerinti értelemben is jól mondja az lrás, 
ho~y a sír másé volt, mert az úr nem kere
sett magának sírt. Sírja annak legyen, aki 
alá van vetve a halál törvényének: aki 
diadalmaskodik a halálon, annak nincs szük
sége sírra. Nem kívánt magának sírt az, aki 
a halálból diadallal tért vissza. Először Mária 
látta az úr feltámadását; látta, és hitt benne. 
Mária Magdolna is látta, bár ő még ingado
zott. 

4. te;ezet. Ezen a helyen nem kis jelentő
ségű kérdésre figyeljetek, szúzek: különben 
esetleg kételkednetek kell az úr feltámadá
sában. Lássátok, hogy nemcsak a testi szü
zesség szerez érdemet, hanem az értelem 
ártatlansága is. Mária Magdolnának sem volt 
szabad megérintenie az Urat, mert kételke
dett a feltámadásban. Az érinti meg tehát 
Krisztust, aki hittel nyúl feléje. 

,.Mária pedig kinn álla a sirboltnál sír
ván." (Ján. 20, 2.) Az sír, aki kívül van, mert 
aki bent van, nem ismeri a sirást. Azért sir, 
mert nem látja Krisztus testét; és azt gon
dolja, hogy elveszett, mert ő nem látja. Tehát 
Mária kívül maradt, de nem úgy Péter és 
János. Ök aztán futva érkeztek a sírhoz: 
ezért nem is sírtak. hanem örömmel távoztak 
el onnét. Az, aki kívül maradt, sírt, nem hitt; 
azt gondolta, hogy ellopták; mikor az angya
lokat látta, akkor sem hitt. Ezért mondták 
neki: ,.Asszony! mit sírsz? kit keressz?" (Ján. 
20, 13.) Ezt az angyalok mondták, de az Or 
utóbb ugyanígy szólította meg öt: ebből lát-
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hatjátok, hogy az angyalok szava az úr 
parancsa volt. 

Tehát, amint mondottam, az úr is ugyan
ezen .szavakat ismételte meg: "Asszonyi mit 
sírsz? kit keressz?" Aki nem hitt, az az asz
szony: mert aki hisz, az tökéletes férfiúvá 
támad fel, Krisztus teljességének mértéke 
szerint. (Efez. 4, 13.) "Asszony": ez a szó 
nem jelentése miatt szemrehányás, hanem az 
ingadozás miatt. És méltán asszony, aki inga
dozott, mert a szűz már hitt. "Mit sírsz?" 
azaz: te magad vagy sírásod oka, önmagadért 
kell sírnod, mert nem hiszel Krisztusban. 
"Sírsz", mert nem látod Krisztust: higyj. és 
látni fogod. "Mit sírsz?" azaz: nem köny
nyekre van szükség, hanem készséges és 
Istenhez méltó hitre. Ne a halandó dolgokon 
járjon az eszed: akkor majd nem sírsz. Ne 
a veszendő dolgokkal törődj: akkor majd 
nem lesz okod sírásra. Miért sírsz azon, amin 
mások örülnek? 

"Kit keressz?" azaz: nem látod, hogy itt 
van Krisztus? Nem látod, hogy ő az a Krisz
tus, az Isten ereje, Krisztus, a szentség. 
Krisztus, az Isten bölcsesége, Krisztus, a tisz
taság, Krisztus, a feddhetetlenség; ő az a 
Krisztus, a szűztöl született, Krisztus, .<tki 
mindig az Atyából, az Atyával és az Atyd
ban van, aki született és nem lett, nem elide
genedett, hanem mindig szeretett, igaz Isten 
az igaz Istenből? 

.. Elvitték Uramat. és nem tudom, hová tet
ték őt." (U. o.) Tévedsz, asszon v; ne gon
dold. hogy Krisztust mások vitték el a sír
boltból, és nem saját hatalmából támadt fel. 
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Senki sem vitte el az lsten erejét, senki sem 
vitte el az Isten bölcseségét, senki sem vitte 
el a tiszteletreméltó szűzességet. Nem viszik 
el Krisztust az igaz ember sírkamrájából, 
sem a szűz szentélyéből, sem a jámbor lélek 
bensejéből: és ha valaki el is akarná lopni, 
nem tudná elvinni. 

Azután így szólt hozzá az úr: "Mária, nézz 
reám!" Ameddig nem hitt, csak asszonynak 
szólította; amikor már kezdett megtérni, Má
riának mondta, azaz Krisztus, szülöjének 
nevét kapta meg. Mert a lélek szellemileg 
szüli Krisztust. "Nézz rámi" - mondotta. 
Aki Krisztusra tekint, az megjavul: aki azon
ban nem látja Krisztust, az csak tévelyeg. 

"Azért Mária megfordult, ránézett É's 
mondta: Rabboni, ami annyit tesz, mint mes
ter." (U. o. 16.) Aki rátekint, az megtér; aki 
megtér, az teljesebben szemléli; aki lát, az 
előrehalad. Ezért mesternek hívja, pedig ha
lottnak vélte, és beszél hozzá, pedig elve
szettnek hitte. 

"Ne illess engem" (U. o. 17.), azaz: ha a 
javulásnak vannak is jelei, még nem érint
heti Krisztust, mert ingadozott. "Ne illes en
gem", vagyis ne illesd az Isten erejét, az 
Isten bölcseségét, a tiszteletreméltó tisztasá
gat és szűzességet. 

"Eredj atyámfiaihoz." (U. o.) Mi mást akart 
ezzel mondani, mint azt: ne sírj tovább oda~ 
kinn. Menj a választottakhoz és kedves pap
jaimhoz ,.és mondjad nekik: Fölmegyek dZ 

én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Iste
nemhez és a ti Istenetekhez". (U. o.) Ml mást 
mond ezzel, mint azt: asszony! ne töprengj 
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itt. Kérdezd meg a tökéletesebbektől: azok 
megmondják neked, mi a különbség az f.n 
Atyám és a ti Atyátok között. Mert aki isteni 
nemzés révén az én Atyám, az örökbefoga
dás útján a ti Atyátok. Azt mondta: "az én 
Atyám": ezzel lsten Fia elválasztotta magát 
a teremtményektől; azzal pedig: "a ti Atyá
tok", a lelki örökbefogadás kegyelmére 
utalt. Hasonlóképen eme szavakkal: "az (!n 
Istenemhez" megtestesülésének titkára mu
tatott rá, mert természet szerinti Atyját nz 
emberi test fölvételének titka miatt Istennek 
nevezi. Mikor azonban azt mondja: "a ti 
Istenetekhez", rámutat bennünk végbemenő 
működésére. 

5. fejezet. Es valóban, amióta Krisztus 
szenvedett érettünk, igazán Istenünk lett ne
künk. Azóta, hogy más dolgot ne is említ
sek, a szűzek is készek ártatlanságuk meg
őrzéséért meg is halni. Most nem beszélek 
egy bizonyos esetről, sem meghatározott sze
mélyrőL Ahol az úr kegyelme van, ott kell 
lennie az úr békéjének is. Nem vádolok sen
kit sem nyilvánosan; csak a magam védel
mére jöttem. Vádlott vagyok, és ha nem 
csalódom, vádlóim többnyire közületek 
valók. Inkább ezek felfogását akarom cá
folni, mint személyüket nyilvánosságn 
hozni. Gyűlöletes vétkem abban áll, hogy 
ajánlom a tisztaságot. Pedig aki ezt nem 
fogadja szívesen, elárulja önnönmagát. 

Azt mondják: ,.sokakat megtanítasz és rá
beszélsz a szűzességre". Bárcsak már nagy 
bűnöm következményeit látnám! Nem bán
tana az irigységük, csak már az eredményt 
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szemlélhetnéml Bárcsak ti is inkább példák
kal támadhatnátok meg engem, mint csak 
így, puszta szavakkal! De akkor, gondolom, 
egyenesen abba a gyanúba keverednék, 
hogy magam bérlern fel színleges vádlóimat, 
akik a vádakon keresztül tulajdonképen ki
dicsérnek engem. 

Azt mondják: "a szent titkokba beavatott 
és tisztaságra szentelt leányoknak megtil
tod, hogy férjhez menjenek". Bárcsak meg 
tudnám akadályozni házasságukat! Bárcsak 
ki tudnám cserélni a menyasszonyi fátyolt a 
szűzesség szent fátyolárai Miért olyan mél
tatlan dolog az, hogy a felavatott szúzeket a 
szent oltártól nem a menyegzőre viszik? ús 
ha jogukban áll hitvestársat választani ma
guknak, az Istent miért nem választhatják? 
Hát csak az én1tetteimet ítélik meg ilyen szi
gorúan? Más papoknak érdemül tudják be, 
ha elhintik a tisztaság magvát és a szúzesség 
megtartására buzdítanak: miért csak nekem 
válik gyalázatomra? 

6. fejezet. Kérdem: mit kifogásolnak mun
kámon? Gonosz, vagy új, vagy haszontalan 
dolgot mívelek? Ha gonosz, úgy gonosz do
log bárki fogadalma; akkor gonosz dolog az 
angyalok életmódja, amelyet majd a fel
támadás ajándékából utánozhatunk; akkor 
ugyanis nem mennek férjhez, nem házasod
nak, hanem olyanok lesznek, mint az angya
lok az égben. (Mt. 22, 30.) Tehát a feltáma
dás vágyát ítéli el, aki ezt elveti. Nem lehf't 
az gonosz dolog, amit az embernek jutalmul 
tűznek ki. Lehetetlen is, hogy ne tessék az 
olyasmi, aminek kézzelfogható eredményei 
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vannak, és ami után mindnyájan vágyako· 
zunk. 

Mondjuk hát, hogy nem gonosz dolog. De 
talán új? Mi ugyanis minden új dolgot, amire 
nem Krisztus tanított bennünket, joggal el
vetünk; mert a hivők útja Krisztus. Ha tehát 
Krisztus nem tanította azt, amit mi tanítunk, 
úgy mi is hajlandók leszünk azt elvetni. 
Döntsük el tehát: tanította-e Krisztus a tisz
taságot, vagy elvetendőnek tartotta? ö mon
dotta: "És vannak férfiatlanok, akik magu
kat tették férfiatlanná a mennyek orszá
gáért". (Mt. 19, 12.) Van tehát egy kiváló 
hadsereg, mely a mennyek országáért har
col. Ime, Krisztus már akkor is tanította a 
tiszta szűzesség gyakorlását. 

Az apostolok is úgy látták, hogy a szűzeR
ség a többi erények fölött áll. Azért mondot
ták: "Ha így van az ember dolga a feleség
gel, nem érdemes megházasodni". (U. o. 10.) 
Ezzel a kijelentéssel súlyosnak ítélték a há
zasélet terhét, és egyben nagyobbra tartot
ták a tisztaság kegyelmét. Mégis, az Ur 
tudja, hogy a sértetlenséget hirdetni kell 
ugyan mindenki számára, de csak kevesek
nek való azt követni is: .,Nem mindenki 
fogja fel ezt az igét, hanem akiknek megada
tott" (U. o. ll.), azaz a tisztaság nem általá
nosan kötelező és mindennapi dolog. Nem 
is engedik meg a gyengéknek, hanem csak 
az erénynek tudják be. Igy van tehát meg
írva: "Es vannak férfiatlanok, akik magukat 
teszik férfiatlanokká a mennyek országáért"; 
ezzel azt is megmutatja, hogy mennyire nem 
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középszerú ez az erény: "Aki fel tudja fogni, 
fogja fel". (U. o.) 

Eme szavak után ajánlották fel megáldásra 
az anyák gyermekeiket, hogy gyermeki ár
tatlanságukat egész életükre sértetlenill 
megőrizzék. Ilyeneké ugyanis a mennyek 
országa, akik gyermekkori tisztaságbd, 
mondhatnám a gyermeki természetbe térnek 
vissza, a romlottság megtapasztalása nélkül. 
Tehát égi szó helyesli a szúzességet, és 
isteni parancs kívánja. 

Utánozzuk most mi is az isteni kinyilat
koztatást. Amint ugyanis föntebb megemlí
tette, hogy nem szabad a házasságot felbon
tani, hacsak nem paráznaság miatt, a követ
kezökben a tisztaság kegyelméről és jutal
máról beszél. (U. o. 9.) Igy tanít arra, hogy 
nem ítélhetjük el a házasságot, hanem in
kább dícsérnünk kell; de a tisztasági foga
dalmat többre kell becsülnünk a házasság
nál. Ki volna annyira ellensége az igazság
nak, hogy elitélné a házasságot? Viszont ki 
volna annyira belátás nélkül, hogy nem vesz 
tudomást a házasság terheiről? Ugyanis "a 
férjetlen asszony és a szüz arra gondol, ami 
az úré, hogy testben és lélekben szent le
gyen; aki azonban férjnél van, arra gondol, 
ami a világé, hogyan tessék férjének". 
(I. Kor. 7. 34.) 

Es hiába nem vét a házasságkötéssel: eze
ken a bajokon kívül ott vannak még a testi 
nyomorúságok is. Sok szenvedéssel jár a 
s2'ülés; nagy teher a gyermekek felnevelése. 
Ezek azért vannak benne a kinyilatkoztatás
ban, hogy a házasok vissza ne riadjanak a 
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rájuktörő nehézségektől. Bizony sokan 
mondják a szülés fájdalmai közben, hogy 
inkább lemondanak a házaséletről; sokan 
vannak olyanok is, akik nem bírják a házas
ság terhét és elidegenednek feleségüktőL 

Azért is írta már előbb az Apostol: "Feleség
hez vagy-e kötve? Ne keress elválást". (U. o. 
27.) Jól mondja, hogy "kötve vagy", mert 
a férfit és a nőt a szerelern kapcsolata tartja 
össze, és szerelmi kötelékek fűzik egybe 
őket. 

Jó a házassági kötelék, de mégis csak 
kötelék: jó a házasság igája, de mégis csak 
igavonás, a világ igájának vonszolása, hogy 
jobban tessék férjének, mint az Istennek. 
Bizony jók a szeretet sebei, és többet érnek 
a csókoknál: "Többet érnek a sebek barát
tól, mint álnok csókok ellenségtől". (Péld. 
27, 6.) 

Ne kifogásolja senki a tisztaságot, ha a 
házasságot választotta, de az se kárhoztassa 
a házasságot, aki a tisztaságot követi. Mert 
a1 Egyház már elítélte az ellenkező felfogá
súakat, azokat tudniillik, akik fel merik bon
tani a házassági kapcsolatot. Halljátok csak, 
mit mond a szent Egyház: "Jer, kedvesem! 
menjünk a mezőre, háljunk a tanyákon: reg
gel menjünk a szőlőkbe, lássuk, kihajtott-e 
már a szőlő". (Én. 7, 11-12.) Sok termést 
hoz a szántóföld, de jobb az a föld, mely bő
ven hoz termést is, virágot is. Az Egyház 
földje is sokfélét terem. Itt szűzi virágokkal 
megrakott tavaszi hajtásokat láthatsz; ott 
olyan az erős és kemény özvegység, mint 
mezőn a fák; amott láthatod az egyházi há-
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zasság termékeny vetését, mely telerakja a 
világ magtárait, és mint a bőven termő 

szölő, megtölti az úr Jézus préseit, hogy 
csak úgy árad belőle a házassági hűség 
mustja. 

7. fejezet. Tehát nem gonosz és nem is 
új dolog a tisztaságra való törekvés. Most 
lássuk: hátha esetleg károsnak kell tarta
nunk? Valóban, már többen emlegették előt
tem, hogy elvesz a világ, kipusztul az embe
riség, és hanyatlásnak indul a házasság. Kér
dem azonban: van-e olyan ember, aki felesé
get keresett, és nem talált? Mikor indítottak 
háborút a szűzekért? Ki vesztette már életét 
a szűzek miatt1 A házasságok okozzák eze
ket. Némelyik háborút kezd, hogy elpusz
títsa felesége csábítóját, vagy nekitámadjon 
elrablójának. Az ilyen harcok mindig bajt 
hoztak a társadalomra. Megszentelt szúze 
miatt senkit sem ítéltek el, mert a szűzes

ségre nincs büntetés kiszabva; inkább a val
lásosság táplálja és a hit őrzi meg. 

Ne gondolja senki, hogy a szúzek felaján
lásával kifogy az emberiség. Lám, ahol ke
vesebb a szűz, ott az emberek is kevesen 
vannak; ahol nagyobb a szúzek száma, ott 
az emberek is többen vannak. Tudjátok, 
hogy hány szűzet szokott felavatni az 
alexandriai, az egész keleti és az afrikai 
egyház évenként'? Nálunk kevesebb ember 
születik, mint amennyit ott szűzzé avatnak. 
Tehát az egész földkerekség szokása alap
ján kimondhatjuk, hogy a szűzesség hasznos 
intézmény; különösen ha arra gondolunk, 
hogy szűztől született az üdvösség, mely 
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megtermékenyítette az egész római birodal· 
ma t. 

De talán a nősülni akaró ifjúság helyzete 
lesz nehezebb?- Hátha ellenkezőleg, köny
nyebb lesz? Egy kis beszédem volna ezek
kel, akik szerint a szüzességet meg kellene 
tiltani. Tehát beszéljük csak meg, kik ezek? 
Olyanok, akiknek már van feleségük, vagy 
akiknek még nincsen? Akiknek már van 
feleségük, ne féljenek: feleségük nem vál
hatik újra szüzzé. Akik meg nőtlenek, miért 
nem méltányosabbak magukkal szemben? 
Miért akarnak éppen olyanokat feleségü) 
venni, akik nem akarnak férjhez menni? 
Vagy talán azok az apák neheztelnek a szlí
zek avatása miatt, akiknek eladó leányaik 
vannak? Ezek se féljenek, ha tanácsomat 
követik: kevesbedni fog a férjhezmenendök 
száma, tehát leányukat könnyebben főkötő 
alá adhatják. 

Sokan azt ajánlják, hogy a korosabb ha
jadonokat kell elfátyolozni. En is elisme
rem, hogy a papság részéről óvatosságra 
van szükség, és nem kell meggondolatlanul 
elfátyolozni a leányt. Legyen tekintettel a 
leány érettségére, vizsgálja meg komoly
sá~át, megállapodott erkölcseit, tisztaságá
nak éveit és tiszta lelkületét, végül azt is, 
hogy biztosan vigyáz-e rá édesanyja és jó
zan, munkás környezetben él-e? Ha mind
ezek megvannak, akkor a szüz már éltesebb 
korúnak számíthat; ha mindez hiányzik, 
akkor vissza kell utasítani a leányt, mert ha 
nem is évek szerint. de erkölcsileg kiskorú
nak számít. 
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Tehát nem éltesebb koruk miatt utasítják el 
oket, hanem inkább lelkületüket vizsgálják. 
Teklát sem kora, hanem erényessége érlelte 
meg. És minek is fűzzem tovabb ezt a gon· 
dolatot: Isten előtt minden életkor alkalmas. 
és mindegyik tökéletes Krisztus szemében. 
Mit csodálkozol azon, hogy fiatal korukban 
tesznek fogadalmat? Nem olvastad, hogy 
gyermekek is szenvedtek vértanuságot? 
Mert írva van: "Kisdedek és csecsemők 
szájával hirdetteted ellenségeiddel szemben 
dícséretedet". (8. zsolt. 3.) Hogyne követ
hetné őt a serdülő fiatalság a megtartózta
tásba, mikor a kis gyermekek egészen a 
halálba is követhették? Szinte lehetetlen
nek tartjuk, hogy az eladósorban lévő leá
nyok követhessék őt országába, pedig a 
gyermekek is követték őt a pusztába. Azt ol
vassuk ugyanis, hogy az öt kenyérből négy
ezren laktak jól, "nem számítva az asszonyo
kat és a gyermekeket." (Mt. 14, 21.) 

Ne tartsátok hát távol Krisztustól a gyer
mekeket, mert ők is vértanuságot szenved
tek Jézus nevéért: mert "ilyeneké a meny
nyek országa". (Mt. 19, 14.) Az úr hívja 
őket, te meg visszatartod? Öróluk mondta 
az úr: "Hagyjátok őket hozzám jönni", 
(U. o.) A serdülteket se tartsátok vissza; 
róluk van megírva: "Ezért szeretnek té
ged a lányok" (Én. 1, 2), "és anyád há
zába vezettek téged". (U. o. 8, 2.) Végül még 
a kicsinyeket se válasszátok el Krisztus sze
retetétől: hiszen már anyjuk méhében prófé· 
tai ujjongással köszöntötték őt. (Lk. t; 41.) 

8. fejezet. Már az Egyház élete legkezdc-
Kere~ztény remeklr.ók. & 9 
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tén tömegek jártak Jézus után. Mi okból? 
Mert - úgymond - "Ö mindegyikre rá
tévén kezét, meggyógyítá őket." (Lk. 4, 40.) 
Nem számitott, milyen időben és milyen 
helyen gyógyított. Mert az orvosságot min· 
den helyen és minden időben meg kell adni. 
Máriát szabájában áldja meg az angyal (Lk. 
1, 28.); Dávidot is a házban kenik fel pró· 
fétává. (I. Kir. 16, 3.) Jézus mindenütt gyó· 
gyít, mindenütt orvosol: útközben, a házban, 
a pusztában. Útközben gyógyítja meg azt, 
aki ruhája szegélyét érintette (Mt. 9, 
20.), a zsinagóga előljárójának leányát a 
házban támasztja fel (Mk. 5, 41.), a pusztá· 
ban meg a tömegeket gyógyítja meg. "Nap
lementekor pedig mindazok, akiknek külön
böző bajban szenvedő betegeik valának, 
hozzá vivék azokat. ö pedig mindegyikre rá
tevén kezeit, meggyógyítá őket." (Lk. 4, 40.) 
Tehát a pusztában is gyógyított; még nap
nyugtakor is, végül kézrátétellel gyógyított: 
hogy Isten· és embervolta egyformán meg
nyilvánuljon. Azért a tömeg is méltán ke· 
reste őt már kora hajnalban. 

Nézem a sorrendet: napnyugtakor hozzák 
Krisztushoz a betegeket, virradatkor pedig a 
tömeg keresi őt. Lehet-e Krisztust máskor 
keresni, mint nappal? Mert aki világosságban 
jár, nem marad el Krisztustól. Éjszaka még 
a betegek sóhajtása hangzott; nappal már a 
nép hite és a gyógyultak öröme zengett. 
hogy beteljesedjék az írás: "Este sírás tér be, 
de reggelre a vidámság". (29. zsolt. 6.) 

Mi is kövessük őt nappal. Itt az Egyház 
napja, melyet már Ábrahám látott, és örült 
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neki. (Ján. 8, 56.) Nappal kövessük, mert 
éjjel nem találhatjuk meg: "Fekvőhelyemen 
éjente kerestem, akit szeret a lelkem; keres
tem, de nem találtam". (En. 3, 1.) 

A tereken és az utcákon nem találunk 
Krisztusra. Hiszen az sem tudta őt megtalálni, 
aki így szólt: "Felkelek, járom a várost, ut
cáit és tereit, keresem, akit szeret a lelkem. 
Kerestem, de nem találtam". (U. o. 2.) Ne 
keressük Krisztust ott, ahol úgy sem tudjuk 
megtalálni. Krisztus nem a piacon tartóz
kodik. Mert Krisztus a béke, a piac pedig a 
pörösködés; Krisztus az igazság, a piac pedig 
a gonoszság; Krisztus munkálkodik, a piac 
pedig a tétlenség; Krisztus a szeretet, a piac 
pedig az irígy leszólás; Krisztus a hűség, a 
piac pedig a csalás és hitszegés; Krisztus az 
Egyházban van, a piacon pedig a bálványok. 
Kerüljük hát a fórumot, és meneküljünk az 
utcákróL 

"Az okosságot barátnődnek szólítsd, hogy 
megóvjon téged mások asszonyától, az ide
gen nőtől . . . aki hol az utcán, hol a piacon, 
hol a szegleteknél leskelődik." (Péld. 7. 5, 
12.) Csak kerüljük az utcát! Az is sértés, ha 
nem találod meg, akit keresel; de az is hiba, 
ha ott keresed, ahol nem kellene: például 
olyan férfiak házában, akik hamisan veszik 
fel a tanító nevet; vagy ha arcátlanul, szé
gyelősség nélkül keresed. 

Az ő Egyházának példájára vigyázzunk, 
hogy rajta ne kapjanak bennünket az őrök, 
akik a várost járják: "Ott találtak engem 
a várost járó őrök; ütöttek, sebesre vertek, 
elvették tőlem lepiemet a falak őrei". (En. 

9• 
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5, 7.) Nem önmagában, leányaim, ismétlem: 
nem önmagában, hanem mibennünk sebesúl 
meg az Egyház. Vigyázzunk tehát, hogy bot
lásunk az Egyház romlására ne legyen, hogy 
el ne vegyék leplünket, az okosság ruháját, 
a türelem jelvényét, ami nem fér össze a 
tetszelgés lágy öltönyével: "Ime, akik puha 
ruhát viselnek, a királyok házaiban vannak". 
(Mt. 11, 8.) Ránk Krisztus adott palástot; 
ugyanazt, amit ő hordott, és amibe az apos
tolokat is öltöztette. De azt is megmondta, 
hogy ha a köntösünket kérik, adjuk oda d 

palástot is. (Mt. 5, 40.): add hát oda a vílági 
bölcselkedés palástját, és mintha azelőtt 
mezítelen lettél volna, úgy vedd magadra az 
okosság ruháját. 

9. fejezet. Tehát ott keressük Krisztust, 
leányaim, ahol az Egyház keresi: a balzsa
mos hegyekben, ahol az égretörő, magasztos 
cselekedetek erénykoronái csak úgy öntik 
az élet illatát. A szűz kerüli az utcákat, a 
csődületet, a piaci lármát, amint írva van: 
.,Fuss, kedvesem! Tégy úgy, mint a gazella, 
úgy mint a szarvasborjú a balzsamos hegye
ken". (En. 8, 14.) Mert irígy sárkányok, ül
döző kutyák és alattomosan leselkedő kígyók 
között nem maradhat meg, hanem az erények 
magaslataira költözik, az Egyház leányai le\. 
kébe, akik elmondhatják magukról: ,.mi 
Krisztus jó illata vagyunk az Istenért." (11. 
Kor. 2, 15.) 

Hogy a pusztáról is beszéljünk: ö maga 
rámutat, hol keressük: .,Virág vagyok én a 
mezőn és liliom a völgyben. Amilyen a lilom 
a tövisek között". (En. 2, 1-2.} Ez az a másik 



A szazességrtJI t 83 

hely, ahol az úr tartózkodni szokott; de Hem 
is egy, hanem több pusztában is. "Virág 
vagyok én a mezón": mert szívesen jár a 
nyiltan kitáruló, tiszta lélekbe. "Liliom a 
völgyben": mert Krisztus az alázatosság 
virága, nem a hivalkodásé, a kívánságoké. 
nem az érzékiségé, hanem az egyszerűségé. 
"Amilyen a liliom a tövisek között": bizony, 
kemény munkából és töredelmes lélekből 
fakad a jóillatú virág; mert Istent a bűnbánó 
szív engeszteli meg. 

Ez az a pusztaság, leányaim, mely a 
mennvbe vezet, amint írva van: "Orvend 
maid akkor a pusztaság s a járatlan vidék, 
uiiong majd a sivatag, és virul, mint a 
liliom". (Iz. 35, 1.) Ebben a pusztasáoban 
bontia ki a jótettek ágait az a ió gvilmöksi\t 
termő nemes fa (Mt. 1, 17.l, melv Isten felé 
emeli koronáiát. Mellette lombosodnak a mi 
erdönk fái is: "Mint az almafa az erdő fái 
között, ol van a kedvesem az ifi ak kö?.ött". 
(~n. 2, 3.) Az Eovház pedig ennek hlttán 
örvendezve mondja: "Árnvékában kivánok 
én mePtelep~dni, és gyümölcse édes az 
ínv~mnek". (U. o.) 

10. fefezet. Most már tudod, hol kerec;d 
Kric;7.tust: tanuld meg azt is, hoqvan é-rde· 
melhPtl"rt ki, hoov kerec:c;en téoed. Hivrl a 
S7entlelket. mondván: .. Raita. észald S7.el1ő! 
Déli szél, iöiil Lengi át kertemen, hand árad
jon szét balzsamod illata". (~n. 4. 16.) .. Jöi
jön a kedvesem a kertiébe és élve?.ze oom
pá·s gvümökseit". (U. o. 5, l.l Az Tge kertie 
a mepuihodó lélek, és gyümölcsfáin az eré· 
nyek teremnek. 



Ime, el is jött; és akár eszel, akár iszol, 
akár imádkozol, jelen van, és így szól: "Jer
tek, egyétek étkemet, és igyatok a borból". 
(Péld. 9, 5.) Ha esetleg alszol, kopog az ajtó
don. Mondom, gyakran eljön, és benyujtja 
kezét az ablakon, de nem mindig és nem 
mindenkinek, csak annak a léleknek, ame
lyik elmondhatja: "Már levetettem köntö
sömet". (En. 5, 3.) E világi éjszakában 
ugvanis először le kell vetned a testi élet 
ruháiát: az úr is elhagyta a testet, hogy ér
ted diadalmaskodjék e világ urain és hatal
masságain. 

"Hogy öltsem fel újra?" (U. o.) Látod, mit 
mond az Istennek szentelt lélek? Úgy le
vetette magáról a testi cselekedeteket és a 
földi erkölcsöket, hogy már, ha akarná, sem 
tudná hogyan felvenni. "HOQV öltsem fel 
úira?" azaz: milven tartózkodással? milyen 
szemérmességQel? és végül hogvan emlékez
zem rá vissza? Me rt a jó megszokásával a 
régi rossz szokás eltúnt. 

"Már megmostam lábamat: hogy szennyez
zem be ismét?" (U. o.) Tudod az Evangélium
ból, hogy a lábmosás a hit titka és az aláza
tosság jele, az Irás szerint: Ha tehát én, az 
úr és mester megmostom a ti lábaitokat. nek
tE'k is mosnotok kell egymás lábát." (Ján. 13. 
14.) Ez vonatkozik az alázatosságra. Ami ne
dig a hit titkát illeti: meg kell mosnia lábát 
annak, aki részesedni akar Krisztusban: "Ha 
meg nem moslak, nem lesz részed énvelem". 
(U. o. 8.) Ha Péternek is ezt mondják, mi 
állhat akkor mireánk? 

Aki már megmosta lábát, annak nem szük· 
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séges újra megmosnia, de vigyáznia kell, 
hogy (t1ra be ne mocskolja. Jól mond1a a 
szent Egyház: "Már megmostam lábamat". 
Nem azt mondja: "Hogyan mosom meg 
ismét?", hanem: ,.Hogy szennyezzem be is
mét?" A testi cselekedet példájával arra int 
tehát, hogyan kell lemosnunk tetteink nyo
mát a lélekben. Azért, ha már egyszer meg
mostad lábadat az örök forrás vizében, és 
megtisztítottad a misztérium szentségében: 
vigyázz, hogy a piszkos tes~i kívánságok és 
az ocsmány cselekedetek megint földi sarat 
ne kenienek rá. 

11. te;ezet. Aki így él, elmondhatja: "Ked
vesem benvuitotta kezét a nyiláson, és erre 
bensóm felindult". (-en. 5, 4.) Jól is van az, 
hogy az úr jövetelére bensónk felindul. 
Máriát is meg7avarta az angyal érkezése: 
m~nnvivel inkább zavarba hoz bennünket 
Kri!'!ztus lövetele l Az isteni e ró hatására el
tnnik a testi szenvedély, és elenyészik a 
kiilsó ember. Te is felindulhatsz. te is siess. 
Akkorában is sietve kellett elfogyasztani a 
htísvéti bárányt. (II. Móz. 12, t t.) Keli fel 
tehát. nyiss aitót: Krisztus van aitódnál. ó 
konogtat házad pitvarában. Ha ajtót nyitsz, 
belén: az Atyával eQYütt iön be. 

A iándékát nemcsak akkor teszi le, ha be
Iénett. hanem már elóre is küldi. A lélek 
mé~ znvarban van. még szobáia falánál taoo
gatórlzik, még ellenséget gyanít Krisztus 
helvébe, még a test kötelékeit oldozgatia és 
zárJát nyitogatia: Krisztus még kint kopo~. 
de .. kezem mirrhától cseoegett, uiiam tele 
lett finom mirrhával ~· retesz fogantvúián". 
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(U. o. 5.) Milyen mirrha ez? Ezt ajánlotta fel 
Nikodémus, az igaz mester I-zraelben (Ján. 3, 
10.), aki legelőször hallhatott az újjászületés 
titkáról, aki János szerint száz font mirrha
és áloe-keveréket hozott Krisztus teste szá
mára (Ján. 19, 39.): a hit utolérhetetlen iUat
szerét. 

Ez az illat árad az ajtót nyitó lélekből. 
Orök illat ez; először csak az Atyánál és az 
Atyában volt. Csak az angyaloknak és ark
angyaloknak illatozott, mondhatnám, az ég 
edényében. Akkor az Atya megnyitotta szá
ját és mondotta: "Ime, a nemzetek világossá
gává tettelek, hogy üdvösségem légy a föld 
széléig". (lz. 49, 6.) Az Ige földreszállt; és 
minden megtelt az Ige új illatával. Az Atya 
szíve ünnepi százattól áradt (44. zsolt. 1.), 
szétömlött a Fiú illata, a Szentlélek lehellete 
betöltött minden szívet, mert "az Isten sze
retete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által' . 
(Róm. 5, 5.) 

Isten Fia először visszatartotta teste edé
nyében ezt az illatot, kivárva küldetése ide
jét, az Irás szerint: "Az úr értelmes nyelvet 
adott nekem, és megtanított arra, hogy mi
kor kell beszélnem". Aztán eljött az órája, 
megnyitotta száját és kiárasztotta a kenetet, 
midőn erő ment ki belőle. 

Ez a kenet a zsidokra áradt ki, de a pogá
nyok gyűjtötték össze; Judeára ömlött ki, de 
az egész földkerekségen illatozott. Ez a ke
net érte Máriát: és a szűz fogant és jó illatot 
szült, az Isten Fiát. Ez a kenet ömlött ki a 
vizekre és megszentelte azokat. Ez a kenet 
flradt a három ifjúra: és a túz vizet harmato· 
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zott rájuk. (Dán. 3, 23.) Ezzel kenték fel 
Dánielt: és megszelidítette a vad oroszlánt. 
(Dán. 6, 22.) 

Naphosszat folyik ez a kenet, de sohasem 
fogy el. Fogd edényedet. ó szúz, meni oda. 
hogy megtölthesd vele. Háromszáz dénárra 
becsülték, de most ajándékozzák, nem 
pénzért adiák, hogy mindenki vihessen be
lőle. Kend meg magad, ó szúz; ha kiömlik 
a kenet, ne szomorodi el. mint Judás (Jnn. 
12, 5.), hanem temetkezzél magadba Krisz
tussal eQYiitt. Gondosan zárd el edénvedet. 
ho!!V a kenet ki ne ömöljék belőle. Zárd el 
a sértetlenséQ kulcsával. szégyenlős beszéd
del. tartózkodó szerénységgel. 

12. fejezet. Ezért, ó egyszerű lélek (Krisz
tns sem bámulia me!! a világi méltósá2ok 
jelvénveit: nem csodálja az aranvos ruhát 
és a dráPa nva'kláncot. sem az előkelő. ra
gVO!!Ó drá!!akőfűzéreket, melvek költsé!!ei 
mil'ltt az E2vházban is elég gvakori a perle
keM~ és a békétlenség), de különösen te. aki 
a szúz~k közül való vagy, aki a testi szénsé
s;ret a lélek ragvo2ásával vi.lá!!ítod me!! (kicsi 
híia. hogv össze lehet té2ed hasonlítani az 
EPVhMzal), monnom. te, mikor éinek ideién 
szobádban tartózkodol. mindig Krisztust for
~<lsd es7.edben, és minden pillanatban az ő 
érkP.7.ésére vári. 

Hil úgv látod, hogv késik, keli fel. Kl>si~. ha 
sok~ip alszol: késik, ha szünetelteted a? 
imádsAoot:. kl>sik, ha nem zsoltárokra nvilik 
m~P l'ti'kad. F.lsó virrl'lsztllsainat Kriszhtc:n<'lk 
S7.P.TltPlr1. ~l~ó munkArl<'lt Kris7.tmmak álnnzd 
fel. Már föntebb hallottad hívását: .. Jöii 11 
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Libanonról, mátkám!" (En. 4, 8.) Küzdeni jöjj 
· a világba; a világ legyőzése után Krisztus
hoz készülj. Hallottad, hogy elkerített téged 
az oroszlánok és párducok, vagyis a bűn 
támadásai elől; hallottad, hogy megtetszett 
neki erényeid szépsége; hallottad, hogy ru
háid illatát, vagyis érintetlenségednek jó 
illatát többre tartja minden más illatná!; hal
lottad, hogy bezárt kert vagy, tele édes
gyümölcsű fákkal. Imádkozz tehát, hogy 
leheljen rád a Szentlélek, lengedezzen fekvö· 
helyed felett, és erősítse a szent gondolko
dás és a lelki kegyelem illatát. Azt feleli 
maid neked: "Aludtam, de szívem ébren 
volt". (En. 5, 2.) 

Hallod, hogy kopog az ajtón, és azt 
mondia: "Nyiss ki nekem, húgom, barátnőm, 
galambom, szeplőtelenem!" (U. o.}: húga 
vagy a szeretet alapián, galambja az egy· 
szerűség miatt, szeplőtelenje erényeidnél 
fogva; ,.Mert a fejemet harmat lepi". (U. o.) 
Mert ahogyan az ég harmata elveszi az éj
szaka szárazságát, úgy a mi Urunk Jézus 
Krisztus harmata a világ sötét éjszakájába 
hullatia az örök élet nedvét Ez az a fő, 
melyet nem tudott kiszárítani a világ forró
sága, és elmondhatta: "Mert ha a zöldelő 
fával ezt cselekszik, mi lesz a szárazza!?" 
(Lk. 23, 31.) Ez a fő olvan bőven harmatos, 
hogy másoknak is iuttathat belőle. h!azán 
bővelkedik a krisztusi fő: a te föd is Krisz
tus, akinek annviia van, hogy bőkezűsége 
soha ki nem meríti. és tartós adakozása ki 
nem fosztia. Ezt a főt nem érinti olló, mert a 
vas a háború eszköze. a széthúzás jelvénye. 
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Hajának fürtjeit is belepte az éj harmata. 
Ne keress itt, húgom, testi hajfürtöket Nem 
dísz az, hanem bún; nem az erény parancsa, 
hanem a forma csábítása. A Názáretinek más 
fürtjei vannak, melyeket olló nem érintett, 
senki le nem nyírt. Ezeket nem bodorították 
sütövassal, és nem rendezték el múvészie
sen, hanem ragyogó erényeinek sokféle for
májában göndörödnek. Tanuld meg a Szent
írásból, milyen fürtök illettek a nazireusok
hoz. Amíg azok Sámsonnál is érintetlenek 
maradtak, senki sem tudta öt legyözni. (Bir. 
16, 17.) Mikor elvesztette fürtjeit, erényei
nek érdemétöl is megfosztatott. 

Mikor tehát meghallod az Ige hangját, ne 
azon törd a feied, hogyan öltsd fel elözö este 
levetett tunikádat, mert már a közelben jár, 
és könnyen megbánthatia a lelki aluszékony
ság. Mondom, ne törödj vele, felejtsd el, 
hogyan kell öltözködni; és mintha már az úr 
ott is állna, semmi testi kötelékkel nem gon
dolva. megzavaradva ugorj fel. Felkelés köz
ben imával készítsd elö lelkedet; a földröl a 
magasba készülödjél, és igyekezz kinyitni 
lelked aitaiát. Mikor kinyujtod kezedet, tet
teid a hűség illatát árasszák. 

Csak tartsd magad elé kezedet, és csele
kedeteid illatát állandó és éber figyelemmel 
vizsgáld. Jólesön árad maid az illat jobb
kezedröl. és tagjaidon érezni lehet a feltáma
dás lehelletét; ujjaidról mirrha izzad, azaz 
lelki tetteid az igaz hit kegyelmét áraszt.iák. 
Tehát öröm önti el, ó szúz. egész tested ben
sejét: önmagadnak édes és jólesö leszel; így 
fa búnösöknél gyakori jelenség) nem kez-
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ded megútálni önmagadat. A testi áltatás 
takaróit levetve, mezítelen egyszerűségben 
sokkal jobban fogsz tetszeni önmagadnak. 

Igy kívánt meg téged Krisztus, így válasz
tott ki magának. Tehát belép a kitárt ajtón; 
nem fog rászedni, ha megígérte, hogy betér 
hozzád. Oleld meg hát, akire vártál; járu1j 
hozzá, és megvilágosodol; tartóztasd, kérd, 
hogy ne menjen el hamar, könyörögj, hogy 
ne húzódjék vissza. Mert az Isten Igéje fut; 
unalommal meg nem fogható, hanyagsággal 
meg nem tartható. Lelked mindig szavai előtt 
maradjon, és égi társalgással tarts ki nyomá
ban, mert hamar tovább indul. 

Aztán mit mond a lélek: "Kerestem öt, de 
nem találtam többé, hívtam, de nem adott 
választ". (En. 5, 6.) Ne gondold: nem fogod 
lenézni önmagadat, hogy hívásod, kérésed, 
kinyitásod után mégis oly hamar tovább 
ment; mert sokszor enged ránk kísértést. Mit 
mondott az evangéliumban is az őt tartóz
tató népnek?: ,.Más városoknak is kell hir
detnem az Isten országát; mert azért küldet
tem". (Lk. 4, 43.) 

De ha úgy is tetszik, hogy már eltávozott, 
eredj ki, kutass utána. Áhítatodban most már 
ne ·rettentsenek vissza a fórumon feltünö 
őrök; ne félj a várost járó őrségtól (En. 7, 7.), 
ne ijedj meg a sebektől: nem árthatnak azo1t 
Krisztus követőinek. Habár testedet, azaz 
testi életedet el is veszik, mégis közel van 
Krisztus. Találd meg, és jól nézz utána, hol 
maradhatsz vele együtt, hogy esetleg el ne 
távozzék tőled; mert a hanyagokat gyorsan 
elhagyja. 
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13. fejezet. Ki más taníthatna meg téged 
Krisztus magatartására, mint az Egyház? Sőt 
már tanított is; olvasd csak: "Alig, hogy el· 
hagytam őket, megleltem, akit szeret a lel
kem; megragad tam, el nem engedem". (En. 
3, 4.) Mivel tarthatod hát magadnál Krisz
tust? Nem erőszakkal, nem kötélhurokkal· 
de igenis megkötözheted a szeretet kötelé· 
keivel, a lélek szíjjával, és magadhoz fogha
tod lelked szeretetével. Ha te is meg akarod 
tartani Krisztust, keresd állhatatosan, és ne 
félj a szenvedésektől; mert jobban rátalál· 
hatsz Krisztusra a testi szenvedések, sőt 

egyenesen az üldözők keze között. Azt 
olvastad: "Alig, hogy elhagytam őket", azaz, 
ha kijutottál az üldözők kezéből, és nem en
gedtél a földi hatalmaknak, csekély idő mul
tán, egy rövid pillanat mulva már eléd jön 
Krisztus, és nem hagy sokáig kísértésben. 

Igy keresd őt, és megtalálod. Akkor majd 
elmondhatod: "Megragadtam, el nem enge
dem, míg be nem viszem anyám házába, édes 
szülőm kamarájába". (U. o.) Anyád háza és 
édes szülőd kamarája nem más, mint saját 
legbelső éned. Erre a házra vigyázz, ennek 
belső szobáit tartsd tisztán. Mikor már egé
szen szeplőtelen lesz, és nem lesz benne a 
rossz lelkiismeretnek egyetlen foltja sem, 
akkor majd a sarokkő erejével lelki épület 
emelkedik föléje a szent papságnak, és a 
Szentlélek lakozik benne. Aki így keresi 
Krisztust, aki így könyörög hozzá, azt nem 
hagyja el, sőt gyakran meglátogatja, mert l) 

velünk van a világ végezetéig. (Mt. 28, 20.l 
Megtaláltad tehát Krisztust. és magadnál 
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is tartod. Azt találtad meg, aki kezét benyuj
totta ablakodon. (En. 5, 4.) Nem más a mi 
ablakunk, mint amin keresztül Krisztus mű
veít szemléljük: a lélek szeme, értelmi látá
sunk. Azért, ó szúz, Krisztus képe tűnjék fel 
ablakod alatt; az ő keze nyúljon be rajta: az 
Ige szeretete, ne pedig a testi szerelern fog
jon el téged. Ha tehát az lsten Igéje nyujtja 
be kezét ablakodon, ügyelj, hogy ablakod 
rendben legyen és a bűnök minden porát le
töröld róla. A szúz ablakán semmi rútság, 
semmi hamisság ne legyen. Távol legyen 
tőle a szemöldökfesték és a többi erőltetett, 
üres, léha szépítés, távol legyen tőle az ~~r

kölcstelen szerelern csábítása. Hasonló mó
don kell vigyázni a fülre is: nem kell át
szúrni, függöket ráakasztani; csak egy dísze 
legyen: üdvös dolgok hallgatása. 

Szoktasd rá magad, hogy ajtód éjnek ide
jén zárva legyen, és senki könnyen nyitva 
ne találja. Maga a jegyes is azt akarja, hogy 
mikor kopog, zárva legyen. Szánk a mi aj
tónk; majdnem egyedül csak Krisztusnak 
szabad kinyitnunk: ne is nyissuk ki, csak 
Isten Igéje kopogására. Azért van megírva: 
"Elzárt kert vagy, mátkám, húgom, elzárt 
kert, lepecsételt forrás" (:en. 4, 12.), hogy ne 
nyissa meg könnyen száját, sem pedig ne 
engedje át közönséges beszélgetésnek. Hi
szen még istenes dolgokról is csak úgy illik 
nyilatkoznod, ha Isten Igéje kérdezett. Mi 
közöd másokhoz? Csak Krisztushoz szólj, 
csak vele társalogjáL Mert ha meg van írva, 
hogy az asszonyok a templomban hallgasso
nak (l. Kor. 14, 34.), mennyivel inkább nem 



4 sztlzességtöJ 

helyénvaló, hogy a szűz és az özvegy ajtaja 
tárva-nyitva álijon. A szemérem eHensége 
hamar becsúszik; és hamar o1yan szó estk 
ki rajta, amtt szeretnél Visszavonni. 

Ha Éva ajtaja zárva lett volna, nem fe
lelt volna a kígyó kérdésére, és Adárnot sem 
szedték volna rá. (l. Móz. 3, 6.) Az ablakon 
át mászott be a halál (Jerem. 9, 21.), azaz 
Éva ajtaján keresztül. A halál jön be ajtó
don, ha hazudsz, ha trágár vagy pajkos dol
gokat beszélsz, végül, ha szükség nélkül 
nyilatkozol. Tehát zárva legyen ajkad aj
taja, és legyen eireteszelve hangod is, a pit
var. Csak akkor nyisd ki a reteszt, ha Isten 
hangját, vagy Isten szavát hallod. Akkor 
majd mirhától csepeg a kezed (Én. 5, S.J, 
akkor majd kiárad fölötted a keresztség ke
gyelme, hogy Krisztussal meghalj a világ 
számára, és Krisztussal támadj fel. "Azért 
tehát, ha feltámadtatok Krisztussal, keressé
tek az odafent valókat, ahol az Isten jobb
ján ülő Krisztus vagyon" (Kolossz. 3. 1.). 
Mikor Krisztust keresitek, az Atyaistent lát
játok, mert Krisztus az Atya jobbján ül. 

De a Krisztus után járó ne legyen mindig 
az emberek között. Ne legyen a piacon; az 
utcákon ne hangozzék panaszkodó hangja 
és csoszogó léptei; ne legyen mindenkinek 
hozzáférhető és közönséges megjelenés'ií. 
Az Apostol eltanácsol a földi társaságtól, és 
azt ajánlja, hogy lelked szárnyán majdnem a 
természet határáig repülj ki belőle. "Az oda
fent való dolgokat keressétek, ne a földieket" 
(U. o.). Azonban ez lehetetlen volt e testi 
börtön foglyainak, mert lelkünk, természe-
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tünk bizonyos törvénye szerint fogva van, 
és csak a test halála után repülhet vissza a 
magasba. Azért hozzáteszi: "Hiszen meghal
tatok, és életetek el van rejtve Krisztussal 
az Istenben" (U. o. 3.). Ha el van rejtve 
Krisztussal az Istenben, ne mutatkozzék a 
világ elött: Krisztus is meghalt a világnak, 
és az Istennek él. 

Most nézd: amennyire szereti Krisztus, 
hogy utána kívánkozunk, annyira nem sze
reti, ha beszélgetéssei töltjük az idöt. Tehát 
a szűz is megnyitotta ajtaját Isten Igéjének; 
lelke elhagyta e világot, és megmaradt 
Krisztusnál. "Kerestem öt, de nem talcil
tam": ezt azért mondja, mert Krisztus szíve
sen veszi, ha sokáig keressük. 

14. lejezet. Megtalálták a szerelmes leányt 
a várost járó örök. Talán olyan örök, kiknek 
mivoltán gondolkodnunk kell. A város is 
olyan, hogy kapui nincsenek bezárva. Em)l 
a városról olvassuk: "Es kapui nem zárat
nak be egész nap, mert nem leszen ott éj
szaka. Es ha odaviszik a nemzetek dícs9-
ségét és tiszteletét". (Jel. 21, 25-26.) Ez a 
város tehát a mennyei Jeruzsálem (Zsid. 12, 
22.), ahol már tökéletesen és szeplőtelenü1 
őriznek meg; mert oda be nem lép semmi 
közönséges. A tiszta, a szemérmes nem kö
zönséges, mert be van írva az élet köny
vébe. (Jel. 21, 27.) 

A várost már megtaláltuk. Menjünk be 
tehát, és nézzük világosságát, nézzük falait, 
nézzük lakóit, nézzük alapfalait, nézzük m~g 
a várost járó öröket is. De hogyan menjünk 
be? Ebben a városban van az élet; és csak 
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egyetlen út vezet az élethez: Krisztus. Kö
vessük hát Krisztust. De maga a város az 
égben van. Hogyan emelkedjünk az égig? 
Megmondja az evangelista: "Es lélekben el
vive engem egy nagy és magas hegyre, és 
megmutatá nekem a szent varost, Jeruzsá
lemet, mely a mennyből szállott alá Isten
től", (Jel. 21, 10.) Lélekben kell hát felemel
kednünk, mert a test nem tud odáig hágni. 
Előbb mi szálljunk az égig, hogy azután 
onnan alászálljon hozzánk a város, .,melyben 
Isten fényessége volt, és világossága hasonló 
a drágakőhöz, a kristálytiszta jáspishoz. És 
nagy és magas fala volt." (U. o. 11-12.J 

Láttátok világosságát és falait; most nzz. 
zétek kapuit és az őröket. "Tizenkét kapu és 
a kapuk fölött tizenkét angyal; és nevek föl
írva, melyek Izrael fiai tizenkét törzsének 
nevei." (U. o. 12.) A kapukon a pátriárkák 
neve áll; a falon az apostoloké, mert a város 
fundamentuma az apostolok. (U. o. 14.) Az 
alapkő pedig Krisztus: rajta emelkedik rnin
den építmény. A városon kívül, belül, min
denütt Isten van, mert - úgymond - "a 
városban Isten fényessége volt." Tehát t1 is, 
szent szűzek és mindnyájan, akik igazak 
vagytok, és szeplőtelen tisztaságban őrzitek 
meg lelketeket, a szentek polgártársai és 
Isten házanépe vagytok. De azt az égi haza
béli nemességet csak akkor nyeritek el, ha 
Krisztust a város falain belül keresitek; ha 
a hit és az értékes cselekedetek útján lép· 
tetek oda be; ha a pátriárkák fényével vilá
gosadtatok meg; ha az apostolok alapján 
álltok, és az angyalok közt jártok. 

Keresztény remekírók. &. t() 



.A aziize1Jségr6J 

Hogyan lehetnek hát angyalok az őrök, 
kik e1vették a tiszta lélektől leplét? (lln. 
5, 7.) Más a szűzek leple, és más a pia<.:on 
járó ifjúságé. Aki a piacon keresi Krisztust, 
annak lepie, ha volt is, elveszett; mert nem 
a piacon, nem is az utcán, hanem az Egy
házban akadunk bölcseségre. De azért ne 
mondjuk, hogy számukra nincs kegyelem, 
hiszen azt tanítjuk Istenről, hogy mindenki
vel szemben irgalmas. Ha kitartóan keresik 
Krisztust, ök is rátalálhatnak. Ezért talán azt 
mondhatnánk, hogy ez a lepel maga a test. 

Angyalokkal tehát az találkozhat, aki sza
bájában keresi Krisztust, de a zsoltár szerint: 
"Ha reád gondolok nyugvóhelyemen" (62. 
zsolt. 7.); vagy ha éjszaka keresi az Irás 
szerint: "Emeljétek föl kezeteket éjente a 
szentély elé". (133. zsoit. 2.) Találkozhat ve
lük a városban is, a piacon és az utcán is, 
ha a mi lstenünk városában keresi Krisztust. 
Az ilyen város forumán az isteni jog bírája 
székel, és utcáiról az úr vendégségébe hív
ják össze a résztvevőket. Az ilyen városban 
hosszú keresés után angyalokra is találhat. 

Mégis az égi őrök természetéből követ
keztetve inkább a mennyei városra gondol
junk és az örök igazság égi fórumára; ne 
hitvány utcákra, hanem ahol az Irás által 
említett bőséges forrásra akadunk: "Vajjon 
a szabadba ömöljenek-e forrásaid, és az ut
cákra patakjaid?" (Péld. 5, 16.) Aki itt keresi 
Krisztust, eljut az angyalokig. 

Erdemek által jutunk el tehát az angyalok
hoz. De miért sebesitik meg azt, aki hozzá
juk eljutott? Van jó kard is, amely jó sebe-
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ket oszt. Az Isten igéje is sebesít, de nem 
fekélyesit A jó szerelemnek is van sebe, meg 
a szeretetnek is. Azért mondja az Irás: "Be· 
teg vagyok a szerelemtől". (Én. 2, 5.) Aki 
tökéletes, azt a szeretet sebesítette meg. 
Tehát jók és hasznosak a szerelmes Ige se
bei: "Többet érnek sebek baráttól, mint 
álnok csókok ellenségtől". (Péld. 27, b.) 
A szeretet sebezte meg Rebekát, azért el
hagyta szüleit és jegyeséhez költözött. (I. 
Móz. 24, 61.) A szeretet sebezte meg Rá· 
chelt, azért szerette urát, és féltékenykedett 
nővére. Meddő korában is azért féltékeny· 
kedett annak gyermekáldására. (I. Móz. 
30, 1.), mert az Egyház előképe volt, melyröl 
megiratott: "Ujjongj, te meddő, ki nem 
szülsz, énekelve ujjongj és örülj, ki nem 
szültél". (Iz. 54, 1.) 

Tehát rátaláltak az őrök, megsebezték, és 
elvették leplét. Vagyis elvitték a testi csele
kedet öltönyét, hogy az egyszerú, mezítelen 
lélek keresse Krisztust. Mert a filozófia. a 
világi bölcseség ruhájában senki sem lát
hatja meg Krisztust. Jó, hogy elveszik 
tőle a filozófia köpenyét: a filozófia nem 
fogja megejteni. (Kolossz. 2, 8.) Jó, hQgy 
Krisztus felé közeledtében elveszik leplét: 
fgy tiszta szívvel lép be Isten látására: ,.az 
Irás szerint: "Boldogok a tisztaszívűek, mert 
ők meg fogják látni az Istent". (Mt. 5, 8.) 

Mikor végre megtisztította szívét, meg
találja az Igét, meglátja az Istent. 

to• 



Szent Jeromos (3/t0-419.): 

22. sz. levél Eustochiumhoz. 

A szűzesség megőrzéséről 

A sokat vitatott egyházi író és tudós 
egyik leghíresebb levele tanítványa és híve, 
Paula római özvegy Eustochium nevű leá
nyának szól. Eustochium szűzességet foga· 
dott és anyjával együtt Keletre költözött, 
hogy mesterük közelében maradhassanak. 
Szent Jeromos olyan élénk levélbeli érint
kezésben volt velük, hogy saját bevallása 
szerint a hozzájuk írt levelek számát nem is 
tudja, mert úgyszólván naponta ír nekik. 

A szent író minden előnyös és hátrányos 
oldala megmutatkozik ebben az írásban. 
Lobogó lelkesedése, nyugtalan nagyotaka
rása, mások hibáinak kegyetlen kipellengé
rezése, önnön hibáinak patetikus átérzése, 
meg nem alkuvó egyházias érzület minden 
pogánysággal szemben; éles, néha merész 
következtetései és színes, olykor túlheves 
fantáziája. Az utókor (különösen Luther és 
tábora) nem tudta neki megbocsátam a ke
mény aszkézis állandó, szinte türelmetlen 
követelését; pedig esetleges túlzásait is tisz. 
telettel kell tekintenünk, mert az aszkézis· 
ben maga járt elő jó példával. 

Bardenhewer~ Gesch. d. altkirchl. Literatur. Ill 
844., 649. 



Szent Jeromos 

levele Eustochiumhoz. 

A szűzesség megőrzéséről 

1. "Halljad, leányom! figyelj, hajtsd ide 
füledet. Feledd el népedet és atyád házát: 
im a király kívánja szépségedef' (44. zsolt. 
11.). A negyvennegyedik zsoltárban Isten 
az emberi lélekhez szól, hogy Ábrahám pél
dáját követve, hagyja el országát és rokon
ságát, hagyja ott a kaldeusokat (kiknek 
neve ördögfélét jelent), és lakjék az élők 
földjén, mely után a Próféta másutt is áhí
tozik: "Hiszem, hogy meglátom az úr javait 
az élők földjén" (26. zsolt. 13.). De mégis, 
nem elég neked kimenni földedről; el is kell 
feledned népedet és atyád házát, hogy a 
testet megvetve, jegyesed ölelő kar~aiba 
siethess. Az Irás szerint: "hátra ne tekints 
és meg ne állj az egész környéken, hanem 
menekülj a hegyre, hogy el ne vessz te is". 
(I. Móz. 19, 17.) Nem illik hátranézni, ha 
már megfogtuk az eke szarvát, sem a mezö
röl hazamenni, sem pedig Krisztus tunik á iá
nak birtokában még más ruháért is leszállni 
a tetőröl (Mt. 24, 17.). Csodálatos dolog: az 
atya biztatia leánvát, hogy feledje el atyiát. 
"Ti az ördög-atyától vagvtok, és atyátok kí
vánságait akariátok cselekedni" (Ján. 3, 8.). 
mondatott a zsidóknak. -es másutt: .. Akj 
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bűnt cselekszik, az ördögtól van" (III. Ján. 
3, 8.). Mivel ilyen szülőtől származunk, elő
ször feketék vagyunk; de a bűnbánat után, 
bár még a tökéletesség elérése előtt, már 
elmondhatjuk: "Lesült vagyok ugyan, de 
szép, Jeruzsálem leányai" (En. 1, 4.). Elhagy· 
tam szülőházamat, elfeledtem atyámat: újjá
születek Krisztusban. Micsoda jutalmat ka
pok érte? Ami következik: "im a király ki
vánja szépségedet". Tehát ez az a nagy ti
tok. Ezért hagyia el az ember atyját és any
ját és feleségéhez ragaszkodik, és ketten 
nem, mint ott, egy test (I. Móz. 2, 44.), ha
nem egy lélek lesznek. Nem elhízott, nem 
kevélv a te jegyesed: Aethiopiából házaso
dott. Mihelyt hallani akarod az hzazi Sala· 
mon bölcseségét, és eliösz hozzá, átadia ne
ked minden tudását; bevezet kamarái ába. és 
csodálatos módon megváltoztatja szinedet. 
Es illeni fog rád: "Ki az, ki feljő a pusztából. 
mintha füstoszlop lenne" rEn. 3, 6.)? 

2. Azért írom ezeket, Eustochium úmöm 
(mert úrnőnek kell szólítanom Uram iegve
sét), hogv mindiárt az olvasás eleién lftsd 
levelem cél iél.t. Most nem a szúzessé<?. dicsé
retéról foook beszélni: hiszen te már h:ren 
jónak találtad, és követted is. Nerr: is éll.-.a· 
rom elszámlátni a házasélet nehé-,;s~"eit: a 
terhec::séget, a gyere~sirAst, a féri kiftllhat-'1t
lansáoát. a ház ellát?.sának QO'ldiát; rriPP. 

azt, hoov minden Vt~lt boldot;!Sá•,ot véol~~ 
meoc::?.akrt a h<'llál. Mert hiszen a házasol< i~ 
rendben lehetnek, házac:sáouk lehet tic::?tes
séoes, és át'v"k szenlótelen lehet. Nel<ed 
mégis meg kell értened, hogy ha egyszer 
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kimentél Szodomából. félned kell Lót fele
ségének példájától (I. Móz. 19.). Nem is ta
lálsz ebben a könyvben semmi hízelgést; 
mert a hízelgö csak nyáias ellenség. Nem is 
lesz benne semmi szónoki ékesség; nem ál
lítalak majd az angyalok közé, és a szűzi 
boldogságot nem fogom úgv magasztaint 
hogy az egész világ lábaid elé boruljon. 

3. Azt szeretném, ha levelem tárgya nem 
kevélységre, hanem félelemre indítana. 
Aranyterhet hordozot: kerülnöd kell a rab
lókat. Ez az élet a halandók versenypál vá i a: 
itt mérközűnk, de másutt vár a koszorú. 
Senki sem iár biztos léptekkel a kipvók és 
skoroiók közt. Az úr azt mondia: ,.Kardom 
meaittasodott az égben" (Iz. 34, 5.): és te. 
békét vársz a földön, melvet a kiov6 eszik, 
melven tövis és bogáncs terem? "Mert nem 
a test és vér ellen kell tusakodnunk, hanem 
a feiedelemségek és a hatalmasságok ellen, 
ennek a sötétségnek világkormánvozói elJen, 
a ponoszsáonak éoi magassáPokban levö 
szellemei ellen" (Efez. 6. 12.). Hatalmas el
lenséoes seregek kömvékeznek bennünket; 
minden tele van ellenséqoel. A törékenv és 
hamarosan hamuvá válandó test eovedü1 
küzd sokak ellen. De ha feloszlác:akor iön 
e világ feiedelme, és nem talál benne 
semmi bűnt, akkor bizton hallgathatod a 
próféta szavát: ,.Nem kell félned az éitc;7r~ka 
rémétól, a nannal repülö nviltól, a sötétheu 
kószáló iArványtól, a délben támadó go
nosztól. Ezren essenek el bár oldalad mel
löl, és tízezren jobbod felöl, hozzád mi sem 
közeledik" (90. zsol. 5--7.). Ha sokaságuk 
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megzavarna, ha egy-egy kísértésre habozni 
kezdenél, és felötlenék a gondolat: mit te
gvek? megfelel rá Elizeus: "Ne félj, mert 
többen vannak v~ l ünk, mint velük", majd 
így imádkozik: "Uram, nyisd meg a szemét. 
hadd lásson" (IV. Kir. 6, 16--17.). Akkor 
majd megnyilik szemed, és meglátod a tü
zes szekeret, mely Illés példáiára téged is 
a mennvbe ragad. Akkor majd ví~:.Jan ének
led: "Megszabadultunk, mint a madár, a va
dászok tőréből. összetört a tőr, és mi meg
szabadultunk" (123. zsolt. 7.). 

4. Amíg ebben a törékeny testben tartóz
kodunk, és kincsünket cseréoedénvben 
tartiuk m. Kor. 4, 7.): ameddig a test a lélek 
ellen váqvakozik, a lélek meg a test ellen 
(Gal. 5, 17.), nem biztos a "ivőzelem. Ellen
séoünk, az ördög, mint ordító oroszlán. kö· 
rüliár. keresvén, akit elnvelien (1. Pét. 5, 
8.). Dávid mondia: "Sötétséget rendelsz és 
leszfill az éitszaka. iár henne az erdő minrlen 
varlia: az oros7.lánkölvkök orédáért ordHa
nak s eledelt kérnek az Istentől maq11kna1<". 
(103. zsolt. 20.) Az örrlöo nem a hitet1enP.1<et 
keresi, nem a kívülftllókat: Krisztus EgvMzá
ból al<ar rabolni. HahAkuk szerint a vál;~sz
tottak az ő elerlele. Jób mearontására törek
szik. és Juda elemésztése után az anoc;tolnk 
megroc:tfllására kér hatalmat. A Meaváltó 
nem békét hozni iött a földre, hanem l{ar
dot. A ha inalban kelt Lucifer elbukntt, és, 
bár a Qvönvörúség oaradicsomában élt, mél
tán ha11hatta: "De ha oly magasra emelke
del is, mint a sas, és ha a csillaook kö?.é he
lyezed is fészkedet: onnan is lerántalak té· 
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ged!- úgymond az úr" {Abd. 4.). Mert azt 
gondolta magában: "Az égbe megyek fel én, 
az Isten csillagai fölé állítom trónomat. .. 
Felszállok a magas felbök fölé, hasonló le~ 
szek a Fölségeshez!" (Iz. 14, 13-14.) Azért 
Isten naponként igy szól azokhoz, kik Jákob 
álombeli létráján járnak. "Én azt mondottam: 
ti istenek vagytok, és fiai a Fölségesnek 
mindnyájan. De meghaltok, mint más ember, 
elhullottak, mint akármely főember" {81. 
zsolt. 6-7.). Először valóban az ördög bukott 
el; mikor pedig Isten az istenek gyülekeze
tében áll, s ítélkezik az isteneken, már ír
hatja is az Apostol az istensé~?ből kiesettek
nek: "Mert midőn köztetek féltékenység és 
versengés vagyon, nem vagytok-e testiek és 
nem jártok-e emberi módon?" (l. Kor. 3, 3.) 

5. Lásd, az Apostol, a választott edény, 
aki elkülöníttetett Krisztus evangéliuma szá
mára, a test fulánkia és a búnök ingerlése 
mtatt fékezi testét, és szolgaságba kénysle
ríti, hogy a másoknak való prédikálás köz
ben ő maga elvetendőnek ne bizonyulion. 
Es mégis, mikor a mezitelenség, bőjt, éhség, 
börtön, megvesszózés, kinzás után még 
mindig más törvényt lát tagiaiban, mely ér
telme törvénye ellen küzd, és a bún törvé
nyének foglyává teszi, akkor magába
szállva felkiált: ,.En szerencsétlen ember! 
Ki szabadít meg e halálnak testétől?" (Róm. 
7, 24.) - Es te úgy gondolod, hogy bizton
ságban lehetsz? Vigyázz, kérlek, hogy va
lamikor rólad ne mondja az Isten: "Izrael 
szűz leánya leverve fekszik földén, és nincs 
<;enki sem. ki talpra állítaná" {Ámosz 5, 2.). 
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Vakmerően beszélek: hiába mindenható az 
Isten, az elbukott szűzet nem tudia úira fel
támasztani. Meg tudja ugvan szabadítani a 
büntetéstől, de nem akaria meekoronázni 
azt, aki megromlott. Viovázzunk, hogv raj
tunk is be ne teliesediék az a jövendölés: 
"Azon a napon elepednek maid a szépséges 
szűzek" (Ámosz 8, 13.). FiPveli szavaira; 
mert vannak rut szűzek is. "Mindaz - úgy
mond - aki asszonvra néz, hoPv őt meg
kívAnia. már há7.assá9'tőrést követett el 
vele szivéhen" (Mt. 5, 28.). Tehát gondolat
ban is el lehet veszíteni a szűzességet. e7.ek 
a rut ~ZÜ7ek: kHr csak testileg, nem lélek
ben is &zűzek. 'Ezek a balga szűzek, kiket 
a vőleo{mv kizár, mert nincs olahtk. 

6. Tehát hittha szűz valaki.: ha bűnbe ec;ik, 
nem menti me~ teste S7Úzp.;c;ége. Mi lee;~ 

hát · akkor azokkal. akik Krjsztus t~giait 
gvalflzták meg, és a Szentlélek templomát 
nvilvfínos ház·~á tették? Tüstént elh•=mcr?:ik 
felettük: "Szá1li le, ül i a porba, Babilon 
szűz leánva! üli le a földrel Nincsen többé 
trón;a a káldeuso'k Jeánvánakl Nem hívn<'~'k 
többé téoed elnuhultnak, gvengének! Vedd 
a malmot. őröli lis7.tet: emeld fel fMvoJo
dat. fedd fel combodat 9'ázoli át a folvókcon! 
LePven nvilvánvaló szépvened, és láthatúvá 
gyalázatod!" (Iz. 47. 1-3.) Ez történik vele 
az Isten Fiával való há7assága után. roko
nának és ieqyesének csókiai után. Valami
kor a prófétai szó ígv énekelt róla: "Aranv
nval átszőtt, sokszínű ruhában a királvné 
áll iobbodon" (44. zsol. 10.): mo.st pedig 
ruháia lefoszlik róla: ura hátat fordit neki: 
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ö pedig, letéve edényét, elhagyottan ül a 
folyó partján; minden arrajárónak szétveti 
lábát, és tetötöl talpig meggyalázzák. He· 
lyesebb lett volna emberi házasságban élve, 
a sikon járnia, mint felfelé igyekeztében a 
pokol fenekére zuhannia. Könyörgöm, , ne 
legyen a húséges Sionból parázna város; a 
Szentháromság vendégsége után ne táncolja
nak benne az ördögök, és ne fészkeljék be 

· magukat szirénmadarak és sündisznók. Ne 
oldódjék meg a mellkötö, hanem, mihelyt 
érzékeinket csiklandja a vágy, és elönt ben
nünket a csalogató élvezet édes melege, e 
szavakra fakadjunk: "Az úr az én segítőm, 
nem félek: ember.mit árthatna nekem?" (117. 
zsolt. 6.) Mihelyt belsőd csak egy kissé is 
hányódni kezd a bún és az erények között, 
azt kell mondanod: "Miért vagy szomor1'1, 
lelkem? miért háborgatsz emzem? Bízzál az 
Istenben, mert fogom még áldani öt, arcom 
üdvösségét, az én Istenemet!" (41. zsolt. 
12.) Nem szabad engedned, hogy a kísértés 
elhatalmasodjék. Ne erösödiék meg b~nned 
semmi bábeli, semmi zavarodás. Akkor pusz
títsd el az ellenséget, amtkol' méq kicsi: a 
gonoszat még magiában válaszd külön, hogv 
konkoly ne teremjen. Halliad a zsoltárost: 
.,Babilon leánva, te nvornorult, boldog, <tki 
meafizet neked raitunk elkövetett tetteidért! 
Boldog, aki rne9'ragadia és sziklAhoz váQ'ja. 
kisdedeidet!" {136. zsolt. 8-9.) Mivel ugvan
is lehetetlen, hogv érzékeinket meg ne ro
hania bensőnk velünk született indulata. 
azt di("séri és hirdeti boldoonak, aki a otsz· 
kos képzetek kezdetén rögtön megöli é!=t ~ 
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sziklához vágja a gondolatokat: .,a szikla 
pedig Krisztus vala" (l. Kor. 10, 4.). 

7. O, én magam is, mikor abban a kietlen, 
napégette pusztaságban remetéskedtem, 
mely a szerzeteseknek nyujt félelmes la
kást: hányszor éreztem magamat római gyö
nyörüségek közepette! Egyedül ültem, mert 
el voltam telve keserűséggel. Formátlan 
zsákban éktelenkedtek tagjaim, és már egy 
ethióp testére kezdtek hasonlítani: annyira 
piszkos- volt rajtuk a bór. Napról napra 
csak sírtam és sóhajtoztam, és ha olvkor 
erőlködésern ellenére elnyomott az álom, 
szinte nem is én terültem el a földön, hanem 
szétesó, mezitelen csontok. Az ételról-ital
ról nem is bec;zélek: hiszen a szerzetesek 
még beteqségükben is hideg vizet isznak, és 
valami főttet enni tobzódásszámba meqy. 
TeMt ez a?: én, aki a pokol félelméból ilven 
börtönre ítéltem maqamat. aki csak a s'kor
piók és vadak társa voltam: hánvs?:or lát
tam roaPamat t~n,.oló leánvok kö?:ött! BP.le. 
sánantam a bőitöléc;he, de hineq testetnben 
v~ovaktól éoett a lelkem: minnen kihalt már 
bennem~ csak a huiasá9 Mn9ia t~ncolt ~lőt
tem. Akkor minden seoítséo hiián .T~7.US lá
b~ho?: fe'kilntem: a7.t öntö7.tem könnveim
mel és törö19ettem haiammal: ellenke.,.ó tes
temet periiq hetekig tartó éhe?:tetésc;el io!Jz. 
tam Je. Nem széoyellem feltámi boldoot"llan 
nvomorusá9omat: inkább azt nanaszolom, 
hoov netn turlok olvan képet arlni, amilven 
voltam. Emlékc;7.em: éiielt nanallá téve iai
S!attam. és anrlio vertPro a mellem, mfo el 
nem csendesedtem. Cellácskámt61 is rette~-
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tem, mintha gondolataim cinkosa lett volna. 
Magamon bosszankodva, nekikeseredve a 
puszta belsejébe vonultam. Völgy zugában, 
hegy tetején, meredek sziklán volt az imád
kozo helyem és nyomorult testem dolog
háza. Es végre- maga az úr rá a ta
num - sok sírás és égre tekintgetés után, 
nem egyszer angyali seregek között láttam 
magamat, és vigan örvendezve énekeltem: 
"Siessünk keneteid illata után!" (En. 1, 3.) 

8. Ennyit kell kiállnia annak is, akit teste 
elgyengülése miatt csak belső kísértések 
nyugtalanítanak. Mit szenvedhet az a leány, 
aki a gyönyörnek él? Az Apostol meg
mondja: "amelyik bujálkodik, élőhalott". 
(1. Tim. 5, 6.) Ha tehát egyáltalán tanácsol
hatok- valamit, ha hiszel a tapasztalt ember
nek, először arra intelek, és azért esedezem, 
hogy mint Krisztus jegyese, kerüld a bort, 
mint a mérget. Ez az ördög első fegyvere az 
ifjúság ellen. A kapzsiság nem kínoz ennyire, 
a kevélység nem fúj fel, a becsvágy nem 
édesget ennyire. Más bűnöktől könnyebb 
távoltartani magunkat; ez az ellenség belénk 
van zárva, és bárhová megyünk, magunk
kal cipeljük. Sor és ifjúság: ez a kettő tüzel 
a bujaságra. Minek olajat önteni a tűzre? 
Minek égő anyagot adni égő testének? 
Szent Pál azt írja Timóteusnak: ,.Ne igyál 
tovább is vizet, hanem élj egy kis borral, 
gyomrod s gyakori gyengélkedéseid miatt". 
(1. Tim. 5, 25.) Láthatod, milyen okokból le
het megengedni a borívást: hogy a gyomor· 
bántalmakon és a gyengélkedésen segítsünk. 
De hogy a gyengélkedéssei esetleg ne csábít-
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suk magunkat, csak kevés bort ajánlott: 
inkább orvosi, mint apostoli tanács módján. 
lHetve itt az Apostol, mint lelki orvos be
szélt, hogy Timóteuson a gyengeség el ne 
hatalmasodjék, és az evangélium hirdetesé
ben meg ne akadályozza. Különben tudta ő 
jól, hogyan szokott nyilatkozni: "Meg ne 
részegedjetek borral, mert benne fajtalanság 
vagyon" (Efez. 5, 18.), vagy: "Jobb, ha nem 
eszel húst és nem iszol bort". (Rém. 14, 21.) 
Noé oort ivott és megrészegedett. (I. Móz. 
9, 21.) Noé a vízözön utáni múveletlen világ
ban talán még nem is tudta, hogy a bor 
megrészegít: hiszen akkor ültetett először 
szőlőt. És lásd, a Szentírásnak mindenben 
titkos értelme is van (mert olyan az Isten 
szava, mint a gyöngy: minden oldalról meg
fúrható): a részegségre következett a szé
gyenletes mezítelenség, a mértéktelenségre 
a. szemérmetlenség. Előbb megtelik a gyo
mor, azután a tagok nyugtalankodnak. "Le
üle a nép enni és inni, majd nekiálla ját-
szani". (Móz. 32, 6.) · 

9. Mikor Illés Jezabel elől menekült, és a 
pusztában elnyomta a fáradtság egy boróka
fenyő ámyában, "az úr angyala megérinté 
és azt mondá néki: Kelj fel s egyél. Oda
tekinte s íme egy hamúban sült lepény és 
egy edény víz v·olt fejénél". (III. Kir. 19, 
5-6.) Hát valóban nem küldhetett volna· 
Isten fűszeres bort, válogatott ételeket, jól 
puhított húsokat? Dánielnek is bőségesebb 
asztalt teríthettek volna a király ételeiból: 
mégis Habakuk vitt neki, még pedig arató· 
ebédet, gondolom, jó parasztosat Számtalan 
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helye van a Szentírásnak, ahol Isten elítéli 
a torkosságot, és d1cséri az egyszerű étele· 
ket. Az o1vasottak példájára mdgad is utána
nézhetsz, hogyan úzetett ki az e1ső ember a 
parad.~csombol ebbe a suatomvólgyébe, mert 
inkább engedelmeskedett gyomranak, mmt 
az Istennek. A sátán magát az Urat is éhség
gel kísértette meg a pusztában. Az Apostol 
is emlegeti a ménekteteneket, akiknek "iste
nük a hasuiC. (Filipp. 3, 19.) Mert kiki azt 
tiszteli, akit szeret. Azért igyekezzünk, hogy 
ha már a jóllakás kiűzött minket a paradi
csomból, az éhezés visszavezessen oda. Nem 
mintha Istennek, amindenség Teremtőjének 
és Urának örömet okozna üres gyomrunk 
korgása és égése, hanem azért, mert más
ként a tisztaság nem lehet biztonságban. 

13. Emlegetni is szégyen, mennyi szüz 
bukik el naponként, iliennyi megy veszen
dőbe a szent Egyház öléből, milyen csillagok 
fölé helyezi trónját a kevély ellenség, 
mennyi sziklába váj nyílást és költözik belé 
a kígyó. Ök azok, akik így beszélnek: 
"A tisztáknak minden tiszta. Elég nekem a 
lelkiismeretem. Isten a tiszta szívet kívánja. 
Miért tartózkodjam azoktól az ételektő!, 
melyeket az Isten a mi használatunkra te
remtett?" És amikor behorozva kedélyesek
nek és szellemeseknek akarnak látszani. 
szentségtöréssel súlyosbítják a részegséget, 
és ilyeneket beszélnek: "Már hogy tartóz
kodnán1 Krisztus vérétől?" Aki erre elsáppad 
és elszomorodik, azt szerencsétlennek és 
manicheusnak titulálják, és méltán: mert az 
ilyen felfogás alapján a bőjtölés valóban 
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eretnekség. Ezek azok, akik a nyilvánosscig 
etott .1euutt~st ~euene~, es topva az HJd6.ta 
kacstngatndK, J:lugy Ia.L.K.aban Kovesse~ u.K.et. 
l::.ze.aut: llhnutg au a prott:La szava: "rtonuo
kua otya.u it!H, m.~nt a ,l)dfd~Od asszonyt:: nem 
a.K.artai p!Iumc. (Jerem. J, J.) "1 uru~aJuk 
btoot·cst~Ja ~eskeny, de csak rUJ:laJU.K.on; 
feJU.K.et csak 1azan ~otlk le, hogy haJ~ ki
szaoadUJ.Jon ato.1a; a ctpOJUk ~u.wnst:ges, a 
vauu.K.un Jacmtszmu kopeny, es rop~od raj
tUK. a taL y ot. 1 uru~aJ~ tet~yurt UJJdt ~ar Ju
kon togaLJak, es taza tetu<lei it:p~e<lnek. 
bnnytbvt au ná1uk a szüzesseg. Csak hadd 
legy~nek bamutólk, és m1ve1 szuzi neven 
c:sa.K. konnyeooen megvasaro1hawk, hadd 
pusztutjanak el. Sz1vesen vesszük, ha az 
ilyene~ nem áHhatnak bennünket. 

1.:>. Tehat megvetessel eilorduwk azoktól, 
kik leg1e1jebo csak szuzeknek akarnak lát
szani, <le nem akarnak azok is lenm. Ml)st 
romden mondamvatóm neked szól; neked 
anny1val mkább kell törödnöd jeien és JÖ· 
ven<1o 1e1k1 javaiddal, mert te nyitottad meg 
az eiőkeiő római szüzek sorát. Btzony, a 
házasodas g·i:>ndjait és a házasélet bizonyta
lan voltat saját otthonodban is taP,asztathat
tad. BlesiHa nővéred, aki korban előtted 
voit, de életmódban mögótted maradt, hét 
hónapra férjhezmenetele után már özvegyi 
sorsra jutott. 0 szerencsétien, jövőbe aem 
látó teremtési Szűzessége koronáját is, meg 
a házasélet örömeit is e1vesztette. Ugyan az 
özvegység a tiszta élet második tokának 
számlt: de mit gondolsz, időnként mtlyen 
súlyos lehet a keresztje, mikor hugában mm-
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dennap láthatja azt, amit maga elvesztett? 
Hiszen még megtartóztatása is kevesebb ju
talommal jár, mert nehezebben tud lem~n
dani az egyszer már élvezett örömökrl)l. 
Mégis örüljön, hogy biztonságban Vdn. 
A tisztaság ugyanegy magvából való a száz
szoros, meg a hatvanszoros termés is. 

J 6. Nem szeretem, ha asszonyok társasá
gáha, vagy az előkelők házába jársz; nem 
kell gyakran látnod azt, amit megvetettél, és 
felcseréltél a szűzességgel. Hagyd ezt azok
nak az asszonykáknak, akik avval büszkél
kednek, hogy a férjük birói vagy más va
lami méltóságban van. Ha más kegyhajhá-

. szok a császárné üdvözlésére tolakodnak: 
te miért követsz el méltatlanságot uraddal 
szemben? Isten jegyese vagy: miért igyeke
zel az ember feleségéhez? Ilyen dolgokban 
neveld magad szent büszkeségre: ezeknél 
jobbnak kell tudod magadat. Aztán kívánsá
gomra ne csak azok összejövetelei elől térj 
ki, kik férjeik hivatala miatt felfúvalkodnak, 
akiket csapatostól szalgálnak az eunuchok 
és akik aranyszálakkal átszőtt ruhákban 
járnak, hanem az olyan özvegyeket is ke
rüld, akik nem jószántukból, h'anem csupán 
kP.nyszerűségből élnek özvegységben. Nem 
mintha férjük halálát kellett volna kíván
niok; de a rájuk kimért megtartóztatási al
kalmat nem fogadták kellő jószívvel. Igy 
csak ruhájuk változott meg, nem pedig ko
rábbi szándékaik. Hordszékeik előtt ukraj
nai eunuchok vonulnak; pirospozsgás ar
cuk majd kicsattan: inkább férjet kereső, 
mint férjevesztett nőknek tarthatnád öket. 

K"rP.szténv remeklrók. s 11 
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Házukban hemzseg a sok tányérnyaló, és 
örökös a vendégeskedés. De nézd csak a 
papokat is, kiknek a hitre és istenfélelemre 
kellene őket vezetniök: csókot adnak a 
matrónák fejére, és kinyujtják kezüket, az 
avatatlanok szerint áldásra, a valóságban 
pedig, hogy átvegyék köszöntésük díját. 
Azokat meg felveti a kevélység látván, hogy 
a papok az ő segítségükre szorulnak. Fér
jeik uralmától megszabadulva, élvezik az 
özvegyi szabadságot; tisztáknak és nénék
nek hivatjak magukdt, és kétes vacsoráikon 
az apostolok társaságába képzelik magukat. 

Azok barátságát keresd, akiket megfo· 
gyaszt és megsápaszt a böjtölés, akiket ko· 
ruk és életmódjuk ajánl, akik szívükben 
mindennap éneklik: "Jelentsd meg nekem, 
lelkem, szerelmesen! Hol legeltetsz, merre 
delelteted nyájadat?" (:en. 1, 6.), akik meg
győzödésböl mondják: "Kívánok feloszlani 
és Krisztussallenni" (Pilipp. l, 23.). 

Engedelmes légy szüleidnek: utánozd je· 
gyesedet Ritkán menj az utcára:. Maradj 
szobádban, és a vértanukon járjon az eszed. 
Ha szükség esetén mindig kirnégy a házból, 
mindig meg lesz az ürügyed a kintenésre. 
Az evésben légy mértéklet~s. és sohasem 
telj el az étellel. Bizony sokan józanok hor 
tekintetében, de részegeskednek bő étkezés
sei. Ha éjnek idején felkelsz imádkozni, ne 
a megemésztetlen étel kordul.ion meg ben
ned, hanem az üres gyomor. Sokat olvass, 
és nagyon sokat tanulj. A könyvön aludj el. 
és lecsukló fejedet a szent könyv lapjai fog
ják fel. Mindennapos legyen s1.ámodra a 
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böjt, és étkezésnél .kerüld a jóllakást Mit 
sem ér, ha két-három napoteljársz üres gyo
morral, de utána teletörnöd magad, és a 
böjtért jóllakással kárpótolod magad. A szel
lem is tüstént eltelik és ellankad, és a meg
öntözött talajból előbújnak a kívánság tö
visei. Ha némelykor úgy érzed( hogy a testi 
ember az üde fiatalság után sóhajt benned, 
és étkezés után fekhelyeden az édes kíván
ságok sora izgat, ragadd fel a hit paizsát: az 
ártalmatlanná teszi az ördög tüzes nyilait. 
Azt mondja a próféta a kéjelgők szívéről: 
"Hűtlenek ők valamennyien; olyanok ők, 
mint a kemence, melyet a pék bégyújt". (Oz. 
1, 4.). Te pedig Krisztus nyomdokain járj, 
az ő szavá.ra hallga~s. és mondd: "Nemde, 
szívünk gerjedez vala bennünk, amint szó
lott az úton, és megfejtette nekünk az íráso
kat?" (Lk. 24, 32.) Vagy ezt: "Szavad meg
áll mínden túzpróbát, azért szereti azt szal
gád" (118. zsolt. 140.). Nehéz az ember lel
kének nem szeretni valamit, és szükségsze
rúleg vonzódnia kell valami felé. A testi sze
reimet a lelki szerelern győzi le. A vágyat 
vággyal lehet eloltani. AmeÍmyire csökken 
az egyik, annyira erősödik a másik. Azért 
inkább míndig ezt ismételgesd ágyadban: 
.,Fekvőhelyemen éjjente kerestem, akit sze
ret a lelkem" (:E:n. 3, l.). Az apostol is azt 
mondja: "Sanyargassátok tehát tagjaitokat, 
melyek földiek" (Kol. 3, 5.). Azért később 
már bizakodva így szól: ":E:lek pedig már 
nem én, hanern Krisztus él benn~m" (Gal. 
2, 20.). Aki sanyargatja testét, bátran mond
hatja képes beszéddel: "Olyan vagyok, mint 
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a tömlő a füstben" (118. zsolt. 83.), mert ki
főtt belőlem minden vágyakozás. Vagy ezt: 
"Szárazak, mint a forgács, csontjaim ... még 
azt is elfelejtettem, hogy kenyeremet meg
egyem. Annyit jajveszékel szavam, hogy 
csontom már a bőrömhöz tapadt" (101. zsolt. 
4-5.). 

Olyan légy, mint az éjjeli tücsök. Éjente 
könnyeiddel mossad ágyadat és öntözzed 
fekvőhelyedet úgy virrassz, mint a magá
nyos veréb. Lélekben is, meg fennhangon is 
imádkozzad: "Áldjad, lelkem, az Urat, s 
egész bensőm az ö szent nevét. Áldjad, lel
kem, az Urat, és ne feledd el semilyen jóté
teményét. Megbocsátja ő minden gonoszsá
godat, meggyógyítja minden betegségedet; 
megóvja életedet a pusztulástól". (102. zsolt. 
1-4.) Melyikünk mondhatja el igaz szívvel: 
"Bizony, kenyér gyanánt hamut eszem, ita
lo,mat könnyel vegyítem" (101. zsolt. 10.). 
Nem kell-e sírnom és sóhajtoznom, hogy a 
kígyó mindegyre tiltott ételekkel kínálgat? 
hogy ki akar zárni a paradicsomból, és bőr
ruhákba akar öltöztetni, melyeket Illés oda 
visszatértében már elhányt magáról? Mi kö
zöm a múlandó gyönyörűséghez? Mi közöm 
ehhez a halálosan édes szirén-énekhez? Ne 
álljon rád is az ember kárhozat-ítélete: "Fáj
dalommal szüljed a gyermeket" (I; Móz. 3, 
16.). Nem az én törvényem, hanem az asz
szonyé: "és légy férjed hatalma alatt". Az 
legyen férje hatalma alatt, kinek nem a 
férje Krisztus. És az a befejező .,halált kell 
halnod" a házasság vége; de az én életfor
rnám nincsen nemekhez kötve. A férjesek 
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csak hadd élvezzék idejüket és nevüket. Az 
én szűzességemet Mária és Krisztus élete 
szentelte meg. 

19. Azt mondják: te mered ácsároini a 
házasságot, mikor azt az Isten áldotta meg? 
Ha a szűzességet többre becsülöm, azzal 
nem ócsárlom a házasságot. Nem rosszat ha
sonlítunk össze a jóval. Büszkélkedhetnek a 
házasok is, bár a szűzek után következnek. 
"Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be 
a földet" - mondja az Irás. (Máz. 1, 28.) 
Szaporodjék és sokasodjék, aki be akarja 
tölteni a földet; te az égi hadba tartozol. 
"Szaporodjatok, sokasodjatok" - ezt a ren
delést meg kell tartani; de megtartása a pa
radicsomi mezítelenség után, a fügefalevél
lel kezdődik: ez pedig a házasélet szégyenét 
jelenti. Nősüljön és menjen férjhez az, aki 
arca verejtékével eszi kenyerét, akinek a 
föld tövist és bogáncsot terem, és akinek 
vetését elfojtják a tüskék. Az én vetésem 
százszoros termést hoz. "Nem mindenki 
fogja fel ezt az igét, hanem akiknek meg
ad'ltott" (Mt. 19, 11.). Ha más kénvszerből 
lesz eunuch, én önként leszek azzá. "Ideje 
van az ölelkezésnek, és ideie az ölelkezés
től való tartózkodásnak; ideje van a kő el
hánvásának, és ideje a kő összeszedésének'' 
(Préd. 3. 5.). Először Ábrahám fiai nemződ
tek a rideg népek öléből: azután megindult 
a szent kövek gördülése a földön. (Zak. 10, 
16.) Mert elgördülnek azok a forgatagos idők 
is, mint a forgó kerekek Isten kocsiiában. 
Varrianak maguknak tunikát, akik varrat
tan tunikáiukat elvesztették. és élvezzék: 
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hogyan siratja meg gyermekük élete első 
napján a saját születését. J!va a paradicsom
ban szűz volt; a házasság a bórruhával kez· 
dődött. A te világod a paradicsom. Maradj 
meg annak, aminek születtél, és mondjad: 
"Térj vissza, lelkem, nyugalmadba". (114. 
zsolt. 7.) A szűzesség természetünkhöz tar· 
tozik, a házasság pedig a bűnre követke· 
zett; lám, a test még a házasságból is szűz· 
nek születik, tehát gyümölcsében hozza 
meg, amit gyökerében elvesztett. 

20. Azért. dicsérem a férjhezmenést, és 
azért magasztalom a házaséletet, mert szú· 
zek születnek belőle: rózsát szedek a tövi
ses bokorról, aranyat a földből, á kagyló· 
ból gyöngyöt. Hát a szántóvető mindig csak 
szánt-vet? Ugy-e, munkája gyümölcsének is 
örül? Nagyobb tisztesség az a házasságra 
nézve, ha jobban megbecsüljük szülötteit. 
T~ anya, miért irígyled leányodat? Tejeddel 
tápláltad, méhedben hordoztad, öledben ne
vetted. Buzgó jámborsággal megőrizted 
szüznek. Azon méltatlankodol, hogy király 
felesége akar. lenni, nem katonáé'? Nagy .iót 
tett veled: Istenhez adtad leányodat. 

Azt mondja az Apostol: "A szüzekre nézve 
nézve nincs parancsolatom az úrtól". (I 
Kor. 7, 25.) Miért? Mert ó sem parancsra. 
hanem saját akaratából választotta a szü· 
zességet. Nem fogadhatjuk el egyesek álli
tását, hogy felesége lett volna; hiszen a meg
tartóztatásról tárgyalva és az örökös tiszta.
ságot ajánlva így érvel: "Mert azt szeret-' 
ném, hogy mindnyájan olyanok legyetek, 
mint én magam". (U. o. 7.) J!s ~alamivel ké· 
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sőbb: "A nőtleneknek és az özvegyeknek 
pedig azt mondom: Jó nekik, ha úgy marad
nak, mint én is". (U. o. 8.) :es más helyen: 
,.Vajjon nincs-e jogunk testvér-asszonyt ma
gunkkal vinni, mint a többi apostolok is?" 
(U. o. 9, 5.) Miért nincs hát a szüzességre 
nézve parancsolata az úrtól? Mert nagyobb 
a jutalm~ a kényszer nélküli áldozatnak. Ha 
a szüzességre nézve parancsot kaptunk 
volna. az a házasság megszüntetésére mu · 
tatna. Már pedig túlnyomasztó volna ac ter· 
mészet ellen kényszert alkalmazni, az em· 
berekből angyali életet kierőszakolni, és ez
zel mintegy elítélni, ami azelőtt el volt ren· 
delve. . 

21. Az ószövetség más felfogást vallott a 
boldogságról. Ott ezt halljuk: ,.Fiaid, mint 
az olajfacsemeték veszik maid körül aszta
lodat". (127. zsolt. 3.) Halljuk a gazdag~ág 
ígéretét. Meg ezt: "és meggyógyí!om őt". 
(lz. 57, 19.) 

. Most azonban mást hallunk. Ne gondold 
magad száraz fának: fiaid és leányaid szá
mára örök hely van készítve a mennyben. 
Most boldognak hirdetik a szegényt, és Lá
zár a bíboros gazdag elé kerül. Most erő
sebb a gyenge. Akkor üres volt a föld, és 
egyedüli áldás a gyermekáldás volt, (hogy 
a kénleteseket ne említsem). Azért vette 
magához az öregedő Ábrahám Keturát; ezért 
szerezte meg Lia mandragórán Jákobot; 
ezért panaszolkodott elzárt rnéhe miatt a 
szép Ráchel, mikor az Egyhá~ előképe volt. 
Lassanként aztán megnövekedett a vetés, és 
odaküldték az aratót. Tllés szűz volt, szO.z 
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volt Elizeus és sokan a prófétafiak közül. 
Jeremiás azt hallja:: "Ne végy feleséget". 
(Jer. 16, 2.) Már anyja méhében szent volt; 
közelgett a fogság: tehát nem volt szabad 
házasodnia. Más szavakkal, de ugyanazt 
mondja az Apostol is: "Azt tartom tehát, 
hogy ez jó a közelálló szükség miatt, hogy 
jó az embernek úgy lennie". (I. Kor. 7, 26.} 
Mi az a szükség, ami elveszi a házasság örö
meit? "Az idő rövid; most már az van hátra, 
hogy azok is, akiknek feleségük van, olya
nok legyenek, mintha nem volna". (U. o. 
29.) A sarkunkban van már Nabukodonozor. 
Az oroszlán előjött barlangjából. Minek ne
kem a házasság, ha csak a Is.evélység kirá
lyának szolgálok vele? Minek nekem a gyer
mek? Hogy elsirassam a prófétával együtt: 
"A csecsemő nyelve az inyéhez tapadt 
szomjúságában; a kisdedek kenyeret kér
tek, de nem volt, ki szegne nekik!" (Jer. 
sir. 4, 4.)? 

Amint már említettük, eleinte csak a fér· 
fiak közt akadtunk a megtartóztatás pél
dáira: Éva leányai továbbra is fájdalommal 
szülték gyermekeiket. De mikor a szűz mé
hében fogant, mikor gyermeket szült, "ki
nek a vállán hatalom van" (lz. 9, 6.) az erős 
Istent, a 1övendő élet atyját: akkor feloldó
dott az átok. Éva hozta a halált, Mária az 
életet. Azért a szűzesség adománya gazda
gabban is áradt ki a nókre: hiszen a nóben 
kezdödött. Isten Fia földrelépésekor mind
járt új családot rendelt a ma~a számára, 
hogy angvalai legyenek a földön is, miként 
a mennvben is angyalok imádták. Akkor 
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vágta le igazán Holofemes fejét a megtar
tóztató Judit. A tisztaság tüze akkor égette 
el igazán Amánt, kinek neve "gonoszság"-ot 
jelent. Akkor hagyta el JaKab és János aty
ját, hálóját, . hajóját, és követte a Megvál
tót. Akkor hangzott el először: "Ha valaki 
utánam akar jönni, tagadja meg magát, ve
gye föl keresztjét és kövessen engem" (Mt. 
16, 24.). Aki katona, az nem feleségestől 
megy a háborúba. A tanítványnak még azt 
sem engedik meg, hogy atyját eltemesse. 
(Mt. 8.) "A rókáknak barlangjaik vannak, 
és az égi madaraknak fészkeik; az Ember
fiának pedig nincs, ahol fejét lehajtsa" (Lk. 
9, 58.), hogy meg ne szomorodjál, ha szük 
helyen alszol. '"Akinek nincs felesége, arra 
gondol, ami az Úré, hogyan tessék az Isten
nek. Akinek pedig felesége van, arra gon
dol, ami a világé, hogyan tes11ék feleségé
nek; és meg van osztva. Mind a férjetlen 
asszony, mind a szüz arra ~ondot ami az 
úré, hogy testben és lélekben szent le
gyen; aki azonban férjnél van, arra gondol, 
ami a világé, hogyan tessék férjének". (l. 
Kor. '1, 33-34.} 

22. Hogy a házasoknak mennyi a baiuk, 
és mennyi gond köti őket, azt, úgy gondo
lom, röviden elmondtam abban a könyvben. 
melyet Szúz Mária örökös tisztaságáról ir
tam Helvidius ellen. Túlhosszú volna azo
kat itt most megismételni; akinek kedve 
van hozzá, megtalálhatja abban a művecs
kében. De hogy egészen mindennek hiiával 
ne legyek: most megemlítem, hogy az Apos
tol szerint c;zünet nélkül imádkoznunk kell. 
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Már pedig, aki a házasélet kötelességeivel 
van elfoglalva, nem igen tud imádkozni. 
Azért tehát vagy mindig imádkozunk, és 
szűzek is vagyunk: vagy felhagyunk az 
imádsággal, hogy a házasságnak szolgáljunk. 
":es ha a szűz férjhez megy, nem vétkezett. 
Azonban az ilyeneknek testi gyötrelmük le
szen." (I. Kor. 7, 28.) Levelem elején is meg
említettem, hogy a házasélet kellemetlen ol
daláról vagy semmit sem, vagy csak keve
set mondok. Most újra figyelmeztettek: ha 
tudni szeretnéd, mennyi bajtól szabadul meg 
a szűz, és mennyibe keveredik bele a férjes 
asszony, olvasd el Tertullián írását filozófus 
barátjához és más, a szűzességről szóló mű
veit, meg szent Ciprián kitünő munká ját, 
vagy Damasus pápának e tárgyról írt költői 
és prózai írásait; azonkivül a mi Ambru
sunknak nemrégiben nővére számara szer
kesztett kisebb munkáit. Ezekben oly ékes
szólóan mélyedt bele a tárgyba, hogy ami 
csak a szűzesség dicséretére tartozik, azt 
mind kimerítette, formába öntötte és elren
dezte. 

23. Nekünk más úton kell haladnunk. Nem 
annyira a szűzesl?ég dicséretével, mint in
kább megőrzésével törődünk. Nem elég 
tudni valamiről. hogy jó; vigyázva őrizni is 
kell, ha már kiválasztottuk. Az megítélés 
dolga, ez a buzgóságé: abban sokakkal 
megegyezhetünk, ebben csak kevesek
kel. Az Irás szerint: "Aki pedig állhata
tos marad mindvégig, az üdvözül". (Mt. 24, 
13.) :es: "sokan vannak a hivatalosak, ke
vesen_ pedig a választottak". fM t. 20, 16.) 
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Azért Istenre, Jézus Krisztusra és választott 
angyalaira kérlek; tarts ki amellett, amit 
megkezdtéL Az úr templomának edényeit 
csak a papoknak volt szabad látniok: ne 
vidd azokat könnyen a nyilvánosság elé; 
senki avatatlan be ne tekintsen Isten szenté
lyébe. Oza hozzányult a frigyládához, me
lyet érinteni sem volt szabad: és hirtelen 
halál sujtotta. Pedig Isten előtt sem az arany, 
sem az ezüst edény nem volt olyan kedves, 
mint a szüzi test. Azok előképek voltak, ez 
most az igaz valóság. Te keresetlenül be
szélsz, és még az ismeretlenek iránt is ba
rátságos vagy; de a szemérm~tlen szemek 
másként néznek. Azok nem igen tudják a lé
lek szépségét megfigyeni, de annál inkább a 
testét. Ezekiás is megmutatta Isten kinestá
rát az assziroknak, pedig azoknak nem kel
lett volna olyasmit látniok, amit megkiván
hattak. Mikor aztán Judeára rászakadt a há
borúk sora, elsőnek az úr edényeire tették 
rá kezüket, és azokat hurcolták el. Dőzsölé
sek közepette, ágyasai társaságában ivott 
Boldizsár király a szent csészékből. Ez volt 
minden bűn teteje: a szent dolgok meggya
lázása. 

24. Ne hajtsd füledet gonosz szóra. A go
nosz szájúak ugyanis elég gy~kran megpró
báliák ítéletedet. Ha szüz l'étedre szívesen 
hallgatod beszédüket, ha könnyen engedsz 
a nevetésnek is, minden szavadat dicsérni 
fogják, és amit elvetsz, veled eqyütt elve
tik; szellemesnek, tiszteletreméltónak mon
danak, kiben semmi álnokság nincsen ... Ime 
- mondják - ez Krisztus igazi szolgálója: 
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ez csupa nyiltszívűség". Nem azt mondják, 
hogy ijesztő, rút, faragatlan, elrettentő, és 
talán azért nem kapott férjet, mert nem is 
találhatott. Bűnös természetünk vezet ben· 
nünket. Szívesen hallgatjuk a hízelgőket, és 
bár méltatlannak mondjuk magunkat, és me
leg pír önti el arcunkat: belülről a lélek 
mégis csak örül a dícséretnek. Krisztus 'je
gyese a frigyszekrény; kívül-belül meg van 
aranyozva, és az úr törvényét őrzi. Abban 
sem volt semmi a szövetség tábláján kívül; 
benned se legyen semmi külvilági gondolat. 
Ezen a kegyelemhelyen akar trónoini az úr. 
mint a kerubok fölött. Elküldi tanítványait, 
ho~v eloldjanak téged minden földi gond 
mellól, mint a szamár vemhét, és helyet fog
lalhasson raltad. Azt akarja, hogy hagyd ott 
az e~yiotomi szalmát és a téglagvúrást, kö
vesd Mózest a pusztába, és lépj be az 
ígéret földére. Senki se tartson vissza, sem 
anvád. sem nóvéred, sem rokonod, sem édes
testvéred: az úrnak szüksége van rád. Ha 
meg akarnak akadályozni, gondolianak a 
'tíz egvintomi csanásra: hogv ne kelljen eze
ket nekik is a fáraóhoz hasonlóan végig
szenvedniök. mert nem akariák Isten népét 
az ő tiszteletére szabadon bocsátani. Jézus 
a temolomba lépve kihaii~ált onnan minden 
nem oda valót. Mert Isten féltél<env: nem 
akaria, ho~v Isten házából .rablók barlan12ia 
le~ven. Különhen. ahol pénzt számlálnAk. 
ahol galambkalitkák vannak, ott már kiöl
ték a becsületességet; ahol a szúzi lelket a 
vilá~i fo~lalatosságok ~ondia nvu~talanítia, 
ott kettészakad a templom kárpftja. a je-
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gyes haragosan feláll és megszólal: "Ime 
pusztán hagyatik nektek a ti házatok". (~:It. 

23, 38.) Oivasd az evangéliumot és lásd, 
mennyivel tötibre becsülte az Or lábánál üló 
Máriát a szorgoskodó MártánáL Pedig Márta 
figyelmes vendéglátásban buzgólkodva, az 
úrnak és tanítványainak készített lakomát; 
mégis azt kellett hallania Jézustól: "Márta, 
Mártal Sok gondod van és sokat veszödöl; 
pedig egy a szükséges. Mária a legjobb részt 
választotta, mely el nem vétetik tőle". (Lk. 
10, 41-42.) te is Mária légy: az ételnél 
többre becsüld a bölcseséget. Nővéreid csak 
hadd futkossanak, és igyekezzenek Krisz
tust vendégül látni. Te a világ terhét egy
szer már eldobva, ülj az Or lábaihoz és 
mondjod: "Megleltem, akit szeret a lelkem; 
megragadtam, el nem engedem". ~(Én. 3, 4.) 
Ö majd így felel: "Egy a galambom, a szepló
telenem, egyellene anyjának, kedveltje 
szülőjének" (U. o. 6, 8.): az égi Jeruzsálem
nek. 

27. Arra is gondosabban ügyelned kell, 
hogy a hiú dicsekvés tüze meg ne kapjon. 
Azt mondja Jézus: "Hogyan hihetnétek ti, 
kik egymástól veszítek a dicsőséget?" (Ján. 
5, 44.) Lásd, milyen nagy rossz lehet az, ami
nek birtokában lehetetlen a hit! Mi ellenben 
mondjuk azt: "Ám te, Uram, oltalmazóm 
vagy nekem; felmagasztalsz és fölemeled 
fejem". (3. zsolt. 4.) És: ,"Aki pedig dicsek
szik, az Úrban dicsekedjék". (II. Kor. 10, 17.) 
Meg azt: "Ha még az embereknek igyekez
ném tetszeni, Krisztus szolgája nem vol· 
nék". (Gal. t. 10.) Es: .. Tőlem azonban távol 
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legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk
nak, Jézus Krisztusnak keresztjében, ki ál
tal a világ megfes,zíttetett nekem, és én a 
világnak". (Gal. 6, 14.) Vagy ezt: "Az úr
ban lelem dicsőségemet". (33. zsolt. 3.) 

Mikor alamizsnát adsz, egyedül lsten lás
son. Mikor bőjtölsz, vidám legyen az arcod. 
Ruhád se nagyon tiszta, se szennyes ne le
gyen; semmi feltűnő ne legyen rajta, amiért 
a szembejövők sorjában megálljanak, és új· 
jal mutogassanak rád. Az elhalt testvéreket 
szüzek szokták utolsó útjukra kísérni: vi
gyázz, hogy ez a szolgálat ruhádmiatt halá
lod ne legyen. Ne akarj túl jámbornak lát
szani, sem a kelleténél alázatosabbnak, és ne 
azért kerüld a dicsőséget, hogy dicsőséget 
keress vele. Sokan vannak, akik igénytelen
ségüket, jótékonyságukat, böjtölésüket nem 
mások előtt gyakorolják, de éppen azáltal 
akarnak tetszeni, hogy lekicsínylik a tet
szést; kerülik ugyan a dícséretet, de mód
felett éhesek rá. Sok olyat ismerek, akiben 
nincsenek meg a lelket örömmel, bánattal, 
'reménnyel, félelemmel eltöltő szenvedélyek: 
de fölötte kevés olyat találtam, akiben ez a 
hiba ne lett volna meg. Még a legderekabb 
is úgy van vele, mintha szép arca itt-ott máj
foltos lenne. Téged nem is intelek, hogy gaz
dagságoddal ne dicsekedjél, hogy előkelő 
származásodat ne fitogtasd, és ne told ma
gad mások fölé. Ismerem alázatosságorlat; 
tudom, hogy meggyőződésből vallod: "Uram, 
nem fuvalkodik fel szívem, és nem néz ma
gasra szem em". (130. zsolt. 1.) Jól tudom 
hogy nálad és édesanyádnál egyáltalán nem 
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volt helye a kevélységnek, az ördög elbuk
tatójának. Fölösleges neked erről írni; hi
szen ostobaság volna olyat tanítani, amit a 
tanítvány már tud. Csak azért hozom elő, 
hogy a dicsekvés kerülése ne váljék benned 
dicsekvéssé; nehogy csendben befészkelje 
magát az a gondolat, hogy piszkos ruhával 
fogsz tetszést' aratni, ha már abbahagytad az 
aranyos öltönyben való tetszelgést. És ha 
olykor a testvérek vagy nővérek közé mégy 
nehogy alacsonyabbra ülj, és azzal mente
gesd magad, hogy méltatlan vagy a székre. 
Ne beszélj sipogó hangon, mintha elgyengí
tett volna a sok böjt, és ne járj, mintha meg
rokkantál volna, más vállára támaszkodva. 
Bizony vannak néhányan, akik megkínzott 
arcot mutatnak, hogy lássék rajtuk a böjtö
lés; ha valakit meglátnak, rögtön felnyóg
nek, szemöldöküket lehúzzák, és arcukat el
takarva, alig hogy félszemüket hagyják sza
badon, hogy láthassanak. Sötétszínű a ruhá
juk, zsákszövetből van az övük, kezük-lábuk 
piszkos. A gyomrukat persze nem látni: pe
dig az nyugtalankodik, annyira tele van. 
Ezekről éneklik minden nap: "lsten szét
szórta azoknak csontjait, kik az emberek 
kedvét keresték". (52. zsolt. 6.) Mások meg 
szégyellik, hogy nőknek születtek, férfiruhá
ban járnak, rövidre nyírják hajukat és arcát
lanul mutogatják eunuch-arcukat. Vannak 
olyanok is, akik darócruhát viselnek, és jól
szabott csuklyájukkal fülesbaglyot utánoz
nak, mint gyermekkorukban. 

28. De ne mondják, hogy csak a nőkről 
tárgyalok. Kerüld azokat a férfiakat is, akik 



1?6 A szQzességr6J 

fajtájából egy csomót láthatsz: hajuk az 
Apostol ellenére olyan mint a nőké; kecske
szakállt hordanak; a köpenyük fekete, és me
zítláb tűrik a hideget. Ezekről a jegyekről is
merheted meg az ördögöt. Ilyen volt valami
kor Antimus, meg nemrégiben Sophronius; 
egész Róma sóhajtozott utánuk. Ezek betola
kodtak az előkelő házakba, és rászedték a 
bűnökbe merült asszonykákat, kik mindig ta
nulnak, de sohasem jutnak el az igazság is
meretére. Ezek mindig mutatják a bánatosat, 
és látszólagos böjtölésüket éjszaka, dugva 
lenyelt ételekkel nyujtják hosszúra. A többit 
szégyellern elmondani: az már nem oktatás
nak, hanem támadásnak látszanék. - Mások 
meg (magamfajta emberekről beszélek) azért 
törik magukat a presbiteri és diákoni rang 
után, hogy szabadabban láthassák a nőket. 
Arra vetik minden gondjukat, hogy a ruhá
juk jól legyen íllatosítva, és a bő saru .miatt 
nE! csoszogjon a lábuk. Hajuk a sütővas já
rására göndörödik; ujjaikon gyűrűk ragyog
nak, és lábujjuk leghegyén járnak, hogy a 
vizes úton talpuk nedves ne legyen. Láttukra 
szükségszerűleg inkább vőlegények, mint 
klerikusok jutnak eszedbe. Mások meg éle
tük egész munkáját arra fordítják, hogy a 
háziasszonyok nevét, házát, szokásait meg
ismerjék. Egyiküket, e tudomány főmesterét, 
röviden és futtában leírom: tanítványait mes
terük képe után annál könnyebben felismer
heted. Napkeltekor fürgén kiugrik az ágyból; 
odakészítik neki a látogatási rendet; kikeresi 
a rövidebb utakat: és a vén alkalmatlankodó 
majdhogynem a hálószobákba tolakodik be 
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az alvók meglátogatására. Ha meglát egy 
szép párnát vagy tmom kendőt, vagy valami 
házi eszközt, megdícséri, megcsodálja, meg
tapogatja; aztán elpanaszolja, hogy neki ép
pen ilyesmire van szüksége: így nem is 
annyira kikönyörgi, mint inkább kikénysze
ríti magának, mert senki sem meri a város
szerte ismert Kihordó urat megsérteni. Nem 
állhatja a szemérmességet, sem a böjtöt: 
ebéd után szaglász, és agapét emleget. Fara
gatlan és sikamlós beszédű, és mindig kész 
a mocskolásra. Akármerre fordulsz, beléüt* 
közöl. Ha valami ujságot hallasz: ő találta 
ki, vagy ő fújta fel. Lovait óránként cseréli; 
olyan gondozottak, és úgy táncolnak, hogy 
azt gondolnád: a frák király testvére a gaz-
dáju~. " 

29. A ravasz ellenség különböző cselfogá
sokkal harcol. "A kígyó ravaszabb volt, mint 
a föld minden állata, melyet az Úr Isten al* 
kotott". (I. Móz. 3, 1.) Azért mondja az Apos
tol is: "Nagyon is jól ismerjük minden ál
nokságát". Sem az erőltetett mocskosság, 
sem a túlkínos tisztaság nem illik ·a keresz
tény emberhez. Ha valamit nem tudsz, ha a 
Szentírásban valami nem világos előtted, 
olyantól kérj tanácsot, akinek élete kifogás
tnlan, kora biztosíték, és jóhíre az ajánlóle
vele; aki elmondhatja: "Ugyanis eljegyezte
lek titeket egy férfiúnak, hogy mint tiszta 
szűzet vezesselek Krisztushoz". (II. Kor. ll, 
2.) Vagy ha nincs, aki magyarázattal szolgál
hatna: jobb biztonságban nem tudni valamit. 
mint veszélyek közt tanulni. Ne feledd, hogy 
csapdák között jársz; már sok elismerten 

lte!'eSztény remeklrólt. 8 12 



1i~ A dZUZességröl 

uszta eletú, erdemekben megkorosodott szuz 
ejtette ki kezéből a koronát éppen a halál 
küszöbén. Ha egy-két szolgálócska is életed 
társául szegődik, ne nézd le őket, és ne fu· 
valkodj fel velük szemben, mint valami úrnő. 
Egy vőlegényt választottatok, együtt zsoltá
roztok, Krisztus testét együtt veszitek: miért 
ne élhetnétek egyetértésben? Másokat is 
nyerjetek meg. A szűzek jutalma a többiek 
meghívása. Ha úgy érzed, hogy valamelyik 
hitében ingadozik, karold fel, vigasztald, 
édesgesd; az ő tisztasága legyen a te nye· 
reséged. Ha valamelyik csak színlel, és ki
bújik a kötelesség alól, annak olvasd a sze
mébe az Apostol írását: "jobb dolog meghá
zasodni, mint égn r·. (I. Kor. 7, 9.) Ellenben 
azokat a szűzeket és özvegyeket, kik tétlenül 
és kíváncsiskodva járják az asszonyok há
zait, akiknek homlokáról már úgy lekopott 
a szégyenpír, hogy a színpadi parazitákat is 
felülmúlják: azokat kerüld, mint a veszedel
met. "Megrontják a jó erkölcsöket a gonosz 
beszédek". (l. Kor. 15, 33.) Ezek csak a gyom
rukkal törődnek, meg ami azzal kapcsolat
ban van. Ezek szokták így bíztatni a töb
bieket: "Kedveském, élvezd a vagyonodat, 
élvezd az életet; talán csak nem akarod 
fiaidra hagyni?" Borszagúak, szemtelenek, 
minden rosszba be vannak avatva, és még a 
vaslelkűeket is rápuhítják az élvezetekre. 
Ezek, mikor "Krisztus ellenére átadják ma
gukat az érzékiségnek, férjhez akarnak 
menni, s így büntetést vonnak magukra, mi
velhogy az első húséget megszegték". (l. 
Tim. 5, 11-12.) 
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Ne nagyon igyekezz az ékesbeszédűség 
hírébe kerülni, és lantkíséretes költeménye
ket előadva, verslábakkal játszani. Ne kö
vesd a bágyadtan, nyálkásan beszélő asszo
nyokat, k1.K. egyszer osszeszontják fogukat, 
máskor meg laza ajakkal és lassan forgó 
nyelvvel csak a szavak felét mondják ki, 
abban a meggyőződésben, hogy minden pa
raszti, ami természetes. Azért tetszik nekik 
a beszéd meghamisítása is. Pedig: "Mi tár
sulása a világosságnak a sötétséggel? Vagy 
mi egyessége Krisztusnak Béliállal?'' (II. Kor. 
6, 14-15.) Mit kezdjen Horatius a zsoltáros
könyvvel? vagy Vergilius az evangéliumok
kal? és Cicero az Apostollal? úgy-e megbot
ránkoznék testvéred, ha a bálványtemplom
ban látna megpihenni? Bár a tisztáknak min
den tiszta, és nem kell elutasítanunk, amit 
imádság kíséretében tanulunk: mégsem kel
lene egyszerre innunk l{risztus kelyhéből és 
az ördögébőL Elmondom neked az én szo
morú történetemet 

30. Mikor évekkel ezelőtt a mennyek oi
szága kedvéért elszakadtam házamtól, 'szú
leimtől, nővéremtől, rokonaimtól és (ami 
ezeknél nehezebb) a. megszokott fényes étke
zésektől, Jeruzsálembe mentem, hogy el
kezdjem az úr szolgálatát. De sehogysem 
tudtam meglenni könyvtáram nélkül, melyet 
Rómában a legnagyobb goriddal és fáradság
gal állítottam össze. Én nyomorulti Cicero 
olvasására készülve böjtöltem. Sok éjszakai 
virrasztás után, sok sírás után, melyet régi 
búneim emléke belsőm mélyéből fakasztott, 
Plautust vettem kézbe. Ha olykor magamba 

u• 



180 A sztlzességr{)J 

térve, a prófétákat kezdtem olvasni, elbor
zadtam durva stílusuktól; vak szememmel 
nem láttam a világosságot, de úgy gondol
tam: nem a szemern hibája, hanem a napé. 
Igy játszott velem az őskígyó; egyszer aztán 
úgy nagyböjt közepe táján elővett a belső 
láz, és megrohanta elgyöngült testemet. El
mondani is hihetetlen: pillanatnyi szünet néJ .. 
kül, úgy emésztette szerencsétlen testemet, 
hogy zörgött a csontom. Közben már a teme
tésemre készültek; egész testem kezdett ki
hülni, és a maradék életmeleg csak langyos 
mellecskémben lüktetett. Ekkor hirtelen lelki 
elragadtatásban a birói szék elé hurcoltak. 
Akkora volt ott a fényesség, úgy vakított a 
körülállók ragyogása, hogy arcra borultam, 
és nem mertem föltekinteni. Mikor körülmé
nyeimről kérdeztek, azt feleltem, hogy ke
resztény vagyok. "Hazudsz", csattant fel az 
elnöklő hangja, "ciceróhivő vagy, nem krisz
tushivő: mert ahol a kincsed van, ott van a 
szíved is". (Mt. 6, 21.) Tüstént elnémul tam, 
és a verések közepette (mert megkorbácsol
tatott) inkább lelkiismeretem tüze kínzott, 
arra a versre gondolva: "az alvilágban téged 
ki dicsérjen?" (6. zsolt. 6.) Végül mégis'ki· 
áltozni kezdtem, és jajveszékelve mondog"lt· 
tam: "Könyörülj rajtam, Uram! könyörülj 
rajtam!" És szóm versenyrekelt az ostorcsat
togássaL V égre is a körülállók az elnöklő lá
bai elé borulva kérték: bocsássa meg fiatal
ságom tévedését; engedélyezzen időt a bűn
bánatra, és akkor hajtsa végre rajtam az ité
letet, ha valaha is pogány írókat olvasnék. 
En meg, aki ekkora szorultságba kerülve töb· 
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bet is szivesen megígértem volna, esküdözni 
kezdtem és nevét híva bizonyságul, mond
tam: "Uram! ha valaha is világi könyveket 
tartok magamnál, vagy olvasok: megtagadta
lak téged". Erre az esküszára szabadon en
gedtek, és visszatérhettem a világba. Min
denki csodálta, hogy magamhoz térve, sze
mern könnyzáporban úszott, annyira, hogy 
fájdalmam még a hitetleneket is hivökké 
tette volna. - Nem is volt ez kábultság 
vagy álom, mely gyakran játékot űz velünk. 
Tanum rá az az ítélöszék, mely elött feküd
tem; tanum rá az a szomorú ítélet, melytől 
rettegtem: soha még egyszer ne kerüljek 
ilyen vallatásra. Megvallom, hogy vállam 
megkékült, és látomásom után még éreztem 
az ütések nyomait. Ettöl kezdve akkora buz
galommal kezdtem a szent könyvek~t ol
vasni, amilyennel azelött a halandókét soha
sem olvastam. 

31. A kapzsiság búnét is kerülnöd kell. 
Nem olyan értelemben, hogy ne nyúlj a 
másé után; mert azt a világi törvények is 
tiltják, hanem, hogy ne ragaszkodj a maga
déhoz sem, mert idegen számodra. Az Irás 
szerint: "hogyha a máséban hívek nem vol
tatok, ki fogja odaadni nektek, ami a tiétek?" 
(Lk. 16, 12.) Idegen számunkra a mérheti'> 
arany és ezüst; a mi tulaidonunk a lelkiek, 
melyekröl írva van: ,.A férfi lelkének vált
sága a gazdagsága". (Péld. 13, 8.} "Senki két 
úrnak nem szolgálhat; mert vagy az egyiket 
gyűlölni fogia és a másikat szeretni, vagy 
az egyiket tűrni fogia és a másikat megvetni. 
Nem szolgálhattok Istennek és a mammon· 
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nak" (Mt. 6, 24.), azaz a gazdagságnak. 
Ugyanis a pogány szírek nyelvén Mammona 
a gazdagság neve. 

A megélhetés gondolata a hit tövise. 
A kapzsiság gyökere a világi gond. De azt 
mondod: "Gyenge leány vagyok: nem tudok 
kézi munkával foglalkozni. Ki könyörül meg 
rajtam, ha megöregszem és betegeskedni 
kezdek?" Halljad, mit mondott Jézus az apos
toloknak: "Ne aggódjatok éltetekról, mit 
egyetek, se testetekról, mibe öltözzetek. Nem 
több-e az élet az eledelnél, és a test az öltö
zetné1? Nézzétek az ég madarait, hogy nem 
vetnek, nem aratnak, sem csürökbe nem 
gyüjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja 
az'okat". (Mt. 6, 25-26.) Ha kopik a ruhád. 
gondolj a liliomokra. Ha éhezel, halljad. 
hogy boldogok a szegények és éhezók. Ha 
valami fáidalom gyötör, olvasd: "önmagam
mal pedig semmit sem dicsekszem, csak 
erótlenségeimmel" és: "tövis adatott tes
tembe, a sátán angyala, hogy arcomba üs
sön" (ll. Kor. 12, 5, 7.), hogy fel ne fuvalkod
jam. Isten minden ítéletét örvendezve fo
gadd: "uiionganak Juda leányai ítéleteiden. 
Uram". (96. zsolt. 8.) Mndig az cseng i en a 
füledbe: "Mezítelen iöttem ki anyám méhé
ból és mezítelen térek oda vissza" (Jób. 1 
21.), meg ez: "Mert nem hoztunk semmit sem 
magunkkal a világra, s kétségtelen. hogy eJ 
sem vihetünk semmit" (1. Tim. 6, 7.). 

32. Pedig most sokaknál láthatod, hogy 
szekrényeik tömve vannak ruhákkal. na
ponként váltiák a tunikát: és a malyoktól 
még sem tudnak szabadulni. Amelyik meg 



jámborabb akar lenni, az csak egy öltözetét 
használja és mossa ki, és tele szekrénye mel
lett rongyokban jár. Sokan bíborral színezte· 
tik pergamenjeiket; arannyal iratják a betű
ket; könyveik kötése drágakövekkel van ki
rakva: és ajtajuk előtt mezitelen hal meg 
Krisztus. Kürtöltetnek, ha kezüket nyujtják 
a szűkölködő felé. Ha agapéra hívnak ven
dégeket, kikiáltót fogadnak fel. Nemrégiben 
láttam egy igen előkelő római hölgyet a 
Szent Péter-bazilikában (nevét nem árulom 
el, nehogy azt hidd: szatírát írok), amint 
eunuchok kíséretében sajátkezűleg osztoga
tott egy-egy pénzdarabot a szegényeknek. 
hogy jámborabbnak lássék. Közben (köny
ny~n tapasztalhatsz ilyesmit) egy rongyos 
véf1asszony előreszaladt, hogy még egy 
pénzdarabot kapjon. Mikor aztán a sorban 
hozzá érkeztek, ekkora nagy bűnéért olyan 
ökölcsapást kapott, hogy elöntötte a vér. 

Minden bai gyökere a kapzsiság; azért az 
A postol bálványimádásnak nevezi. Keresd 
először Isten országát, és ezek mind hozzá· 
adatnak neked. Az úr nem engedi éhenhalni 
az igaz lelket. "Ifiú voltam, meg is öreged
tem, de sohasem láttam az igazat elhagyot
tan, sem ivadékát kenyeret koldulni". (36. 
zsolt. 25.) Illésnek hollók szolgáltak: azok 
táplálták. Az éhező száreptai özvegy P.npi 
adott a prófétának, bár fiaival együtt ó is 
már aznap éjjelre várta a halált: és aki táp
lálékért iött, most őt táolálta, csodálatosan 
megtöltvén olaios korsóiát. Péter apostol azt 
mondia: .. Ezüstöm, aranyam nincs: de amim 
van. néked adom: a Ná?:áreti JézuR Krisztu!= 
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nevében kelj fel és járj". (Ap. csel. 3, 6.) 
Most mégis sokan azt mondják, ha nem is 
szóval, de tetteikkel: "hitem és irgalmassá~ 
gom nincs: de amim van: ezüstöm és ara· 
ny am, azt néked adom". Inkább hallgass te
hát az Apostolra: "ha tehát van eledelünk s 
ruházatunk, elégedjünk meg velük". (l. Tim. 
6, 8.) Halljad csak, mit kért Jákob imájá
ban: "Ha velem lesz az úr s megőriz az 
úton, melyet járok s ad nekem kenyeret, mit 
megegyek s ruhát, amit felvegyek". (I. Móz. 
28, 20.) Csak a szükségeseket kérte: és húsz 
év mulva, mint gazdag úr és még gazdagabb 
atya, tért vissza Kánaán földjére. A Szent· 
írás végtelen sok ilyen példával tanítja, hogy 
a kapzsiságot kerülnünk kell. 

33. Most pedig, mivel részben odatartozó 
dolgokról tárgyalunk, elmondom, mi történt 
pár évvel ezelőtt a nitriai szerzetesek kö
zött. Az egyik nem is annyira kapzsi, mtnt 
trtkarékosabb testvér, aki nem gondolt rá, 
hogy az Urat harminc ezüstön adták el, ha
lála után száz szolidust hagyott hátra, amit 
vászonszövéssel keresett. Osszeült tehát a 
szerzetesek tanácsa (azon a helyen valami 
ötezren laktak külön cellákban): mit is kel· 
lene tenniök. Némelyek azt mondták, hogy 
szét kell osztani a szegények közt, mások. 
hogy az egyháznak kell adni; néhányan meg, 
hogy el kell küldeni rokonainak. Azonban 
Macarius, Pambo, Isidor és a többiek, akiket 
Atyáknak hívnak, a Szentlélek szavára elha
tározták, hogy a pénzt el kell temetni gaz
dáiával együtt, mondván: "Vesszen a pén· 
zed veled együtt". (Ap. csel. 8. 20.) Ne Q on· 
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dolja senki, hogy kegyetlen eljárás volt: dZ 

eset híre úgy hatott mindenkire Egyiptom
ban, hogy akár egyetlen szolidust is örökbe
hagyni, vétekszámba ment. 

Ezeknek a szerzeteseknek példájára 
utalva, nemcsak azt mondom, hogy az ara
nyat és ezüstöt, meg a többi javakat vesd 
meg, hanem egyenesen a földet és az eget 
is. Akkor majd Krisztussal egyesülve ének
led: az úr az én osztályrészem. 

37. Bár az Apostol szakadatlan imádságr(! 
buzdít bennünket, és a szenteknek még az 
áima is imádság, mégis olyan állandó időket 
kell rá kiszabnunk, hogy bármilyen munká
val is legyünk elfoglalva, maga az idő figyel
meztessen ebbeli kötelességünkre. A harma
dik, hatodik és kilencedik órai, meg a haj
nali és esti imádság szokását ki ne ismerné'? 
Asztalhoz is csak imádság után üljünk, és ne 
keljünk fel, míg hálát nem adtunk a Te 
remtőnek. 'jjjjel kétszer-háromszor keljünk 
fel; olyankor átgondolhatjuk, amit a Szent
írásból betéve tudunk. Ha elhagyjuk szállci
sunkat, imával fegyverkezzünk fel; amikor 
visszatérünk az utcáról, leülés előtt imád
kozzunk. Először lelkünket tartsuk jól; csak 
utána nyugosztaljuk testünket. Minden cse
lekedetnél, minden kezdetnél keresztet raj
zolion a kezünk. 

Senkit meg ne szólj, és ne botránkoztasd 
meg atyádfiát. "Ki vagy te, hogy kárhoztasd 
a más szolgáját? Urának áll, vagy esik; bi
zonyára áll, mert az Istennek van hatalma, 
hogy fenntartsa". (Róm. 14, 4.) Még két va~y 
három napi böJt után se tartsd magad jobb· 



186 A szazességr6J 

nak azoknál, akik nem böjtölnek. Te hara· 
gosan böjtölsz, ó meg derűs arccal eszik. Te 
veszekedve emészted nyugtalan lelkedet és 
üres gyomrodat, ó meg mértékletesen él, és 
hálát ad Istennek. Azért hirdeti Izajás min· 
rlennap: "Vajjon ez-e a böjt, amelyben én 
kedvemet lelem? ... Ime böjtötök napján is 
a saját hasznotokat keresitek, és valamennyi 
adóstokat zaklatjátok. Ime veszekedés és pe· 
reskedés között azért böjtöltök, hogy ököl
lel gonoszul vereked jetek". (lz. 58. 5., 3-4.) 
Minek böjtöltök akkor? Milyen lehet annak 
a böjtje, akinek haragját, hogy úgy mond
jam, nemcsak az éjszaka veszi át, hanem 
még a hold is sértetlenül hagyja el? Nézz 
magadba, és ne a más romlásának, hanem a 
saját eredményeidnek akarj örülni. 

38. Azok példáját se kövesd, akik anyagi 
gondokba merülten birtokaik jövedelmét és 
napi kiadásaikat számolgatfák. A tizenegv 
apostol sem lett hűtlen Judás árulása miatt; 
Figeilus és Alexander hitehagyása sem téri· 
tette le a többieket a hit útjáról. Ne mond
jad: "ez meg ez élvezi vagyonát, tisztesség
ben van az emberek elótt: nála jönnek Ö10;sze 
a testvérek és nóvérek. Ezért csak nem vész 
el a szúzessége?" Elóször is nem biztos, hogy 
szúz-e az ilyen. ":en nem a szerint ítélek, 
amire az ember néz: az ember ugyanis azt 
nézi. ami látszik, az úr azonban a szívet te
kinti". (1. Kir. 16, 1.) Azért, ha testben szúz 
is. nem tudom, vaiion lélekben is az-e? Leg· 
alább is az Apostol úgy határozta meg a 
szúzet: ,.hogy testben és lélekben szent le· 
gyen". (l. Kor. 1. 34.} Legfeljebb hadd legyP.n 
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neki a ma~a dicsősége. Legyen okosabb Pál
nál; éljen és élvezzen. Mi a jobbak példájd 
után me~yünk. 

Gondolj Máriára. Olyan tiszta volt ó, hogy 
kiérdemelte az istenanyaságot Mikor Gábor 
fóan~yal férfialakban beköszöntött hozzá, 
mondván: "Udvözlégy, malaszttal teljes, az 
úr van teveled" (Lk. 1, 28.), zavarában és fé
lelmében válaszolni sem tudott. Mert őt még 
sohasem köszöntötte férfiú. Mikor aztán a 
híradást me~hallotta, ó is megszólalt. Az
előtt az emberektól is félt: most meg bátran 
beszélgetett az angyallal. - Te is az Cr 
anyjává lehetsz. Fogd a magad új, nagy 
könyvét, "és frd bele emberi frással: Rabolj 
gyorsan, prédálj hamar!" (Iz. 8, 1.) 

Aztán Járulj a prófétaná elé; akkor maid 
méhedben fogansz és fiat szülsz. Fiad pedig 
megszólal: "Ime az én anyám és atyámfiai". 
(Mk. 3, 34.) Es ó, akiról kevéssel előtte 
e~ész bensődet teleírtad, akinek képét meg
úiult szívedbe stílussal beleraizoltad, csodá· 
latos módon felcseperedik. Aztán megsar:' 
colja ellenségeit, megfosztja és keresztre 
szegzi a fejedelemségeket és hatalmasságo
kat, és naggyá fejlődve, lassanként anyjábúl 
jegyesévé tesz téged. 

Azzá lenni, akik a vértanuk, az apos'to· 
lok voltak, sót azzá lenni, aki Krisztus: 
hatalmas munka, de hatalmas jutalom
mal is jár. Az igaz, hogy csak akkor 
gyümölcsöző, ha az Egyházon belül folyik: 
ha egy házban ünnepeljük a húsvétet; ha 
NoévaJ együtt bemegyünk a bárkába: ha 
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Jerikó pusztulásakor Ráháb, a megigazult 
parázna nő fogad be magához. Különben is 
azok a szűzek, akik állítólag a különhöző 

eretnekeknél, különösen pedig a gyalázatos 
manicheusoknál találhatók, inkább utcanők
nek számítanak, mint szűzeknek. Mert ha 
szeriotük testeik alkotója az ördög, hogyan 
tisztelhetik akkor ellenségük fajzatát? 
Persze, mivel látják a szűzesség megtisztel
tetését, farkasokat bujtatnak báránybőrbe. 

Az Antikrisztus Krisztusnak hazudja magát: 
ezek is csak szennyes életüket takarják el a 
szűz név hamis tiszteletével. Orülj, nővérem. 
örvendezz, leányom, örvendj, szűzem: te iga· 
zában kezdesz az lenni, amit mások csak 
színlelnek. 

39. Mindezek, amiket tárgyaltunk, ke· 
ménynek tetszhetnek azok szemében, akik 
nem szeretik Krisztust. De aki a világ min
den pompáját szemétnek vette, és hiúság
nak tekintett mindent a nap alatt, csak hogy 
Krisztust megnyerhesse; aki együtt halt meg 
Urával, és vele együtt támadt fel; aki ke· 
resztrefeszítette testét bűneivel és vágyai
val együtt, az szabadon hirdetheti: "Ki sza· 
kít elminket Krisztus szeretetétől? nyomorú
ság vagy szorongatás? éhség, mezítelenség, 
veszedelem vagy üldözés, vagy kard? ... Biz
tos vagyok abban, hogy sem halál, sem élet. 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hr'l· 
talmak, sem jelenvalók, sem jövendők, sem 
erők, sem magasság, sem mélység, sem 
egyéb teremtmény el nem szakíthat minket 
az Istennek szeretetétől. amely Jézus Krisz-
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tus ban, a mi Urunkban vagyon". (Róm. 8. 
35-39.) Isten Fia a mi üdvösségünkért em
ber fiává lett. Kilenc hónapig vár anyja rné
hében a születésre, elviseli az útálatosságo
kat, véresen világra jön: pólyába takarják 
és gyöngéden simogatva szűk jászolba te
szik, őt, aki a világot tartja tenyerében. Hall
gatok arról, hogy harmincéves koráig ala
csony származásúnak nézték, és megelége
dett szülei szegénységével: megostorozzák, 
és hallgat; keresztre feszítik, és hóhéraiért 
imádkozik. Tehát "mivel viszonozzam az 
úrnak mindazt, amit velem cselekedett? Fel
emelem a szabadulás kelyhét, s az úr nevét 
segítségül hívom. Az úr színe előtt drága 
dolog, hogy meghaljanak a jámborok". (115. 
zsolt. 12-15.) Csak az a méltó köszönet, mi· 
kor a vérért vérrel fizetünk, és ha Krisztus 
vérével váltattunk meg, szívesen is halunk 
meg érte. Melyik szent nyerte el a koronát 
küzdelem nélkül? Az igaz Abélt megölték: 
Ábrahám abban a veszélyben forgott, hogy 
feleségét veszti el. Nem akarok mérhetetlen 
nagy kötetet teleírni: nézz utána magad, kik
nek kellett balsorsot elviselni. Egyedül csak 
Salamon élt kényelemben: de talán azért is 
bukott el. "Mert az Úr azt feddi, akit szeret. 
s azt a fiát sujtja, akit kedvel". (Péld. 3, 12.) 
Hát nem jobb rövid ideig harcolni, sáncolni, 
fegyvert ragadni, páncél alatt lankadni, és 
utána a győzelemnek örülni, mint egy óráig 
nem bírni türelemmel. és utána örök szolga
ságba jutni? 

40. Aki szeret, annak semmi sem kemény: 
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aki kivánkozik, annak semmi munka nem 
nehéz. Nézd, mennyit viselt el Jákob, hogy 
megszolgálja feleségét, Ráchelt. Azt mondja 
az Irás: "Szolgála tehát Jákob Ráchelért hét 
esztendeig s az csak néhány napnak tűnt 
neki nagy szeretetében". (1. Móz. 29, 20.) 
ö maga is emhti: "Éjjel-nappal emésztett a 
hőség meg a hideg". (U. o. 31, 40.) Mi is 
Krisztust szeressük, mindig az ő ölelését ke
ressük: és minden nehézség könnyűnek fog 
tetszeni; mindent, ami hosszú, rövidnek ér
zünk, és dárdájától segsebezve, minden órá
ban és minden pillanatban ismételgetjük: 
"Jaj nekem, hogy számkivetésem oly hosz
szúra nyúlik". (119. zsolt. 5.) Mert "amiket 
most szenvedünk, nem mérhetök össze a 
jövendő dicsőséggel, amely meg fog nyilvá
nuini rajtunk". {Kom. 8, 18.) Mert "a szoron
gatás türelmet eredményez, a türelem kipró
baltságot, a kipróbáltság meg reményt, d re
ményseg pect1g nem engectí, hogy megszé
gyenu!JunK". {U. o. 5, J-5.) Anllkor pedig 
nagyon súlyosnak tetszik, amit e1 keil Vlsel
nect, olvasd Pál második levelét a korintu
siakhoz: "Krisztus szo1gái ők? én még in
kább: számtalan fáradsag, igen sokszor fog
s~g. módfelett való verések, gyakori halál
veszély által. A zsidóktól öt ízben kaptam 
egy híján negyven ütést. Háromszor szen
vedtem megvesszőzést, egyszer megköve
zést, háromszor hajótörést, éjjel és 'nappal 
a mélytengeren voltam. Gyakran voltam 
úton folyóvizek veszélyében, rablók veszé
lyében, veszélyben a saját nemzetembeliek-
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től, veszélyben a pogányoktól, veszélyben 
városban, veszélyben pusztaságban, veszély
ben tengeren, veszélyben hamis testvérek 
között, fáradságban és nyomorúságban, sok 
virrasztásban, éhségben és szomjúságban, 
sok böjtölésben, hidegben és mezítelenség
ben". (II. Kor. 11. 23-21.) Melyikünk mon<.l
hatná magáénak az itt felsorolt erényeknek 
csak egy kis részét is? Azért mondhatta ő 
bizalommal később: "a pályafutást bevégez
tem, a hitet megtartottam; készen vár rám 
az igazság koszorúja, melyet megad nékem 
azon a napon az úr, az igazságos bíró". (ll. 
Tim. 4, 7-8.} Mi elszomorodunk, ha ételünk 
egy kicsit sótlanabb, és azt hisszük, Istennek 
teszünk szolgálatot, ha egy kissé több vízzel 
isszuk a bort. Ha eltörik poharunkat, felbo
rítjuk az asztalt; ha langyosabb vizet aka
runk, ütések csattognak és vérrel követe
Jünk. "A mennyek országa erőszakot szen
ved és az erőszakosok ragadják el azt". {Mt. 
11, 12.) Ha nem erőszakoskodol, nem nyeret! 
el a mennyek országát. Ha alkalmatlankodva 
nem kopogsz, nem kapod meg a szentséges 
kenyeret. Vagy szerinted nem erőszak az, 
amikor a test az akar lenni, ami az Isten, és 
oda akar emelkedni az angyalok megitélé
sére, ahonnan az angyalok kiestek? 

41. Kérlek, hagyd el kissé börtönödet, és 
rajzold szemed elé a jelen munka jutalmát, 
amit szem nem látott, fül nem hallott, sem 
az ember szívébe nem szállt. Milyen lesz az 
a nap, amikor szűzi karok kíséretében Márid, 
az úr Anyja siet eléd? amikor Mária, Aron 
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nővére, dobot vesz kezébe, és megkezdi ne
kik a dalt, hogy a Vörös tenger elnyelte a 
fáraó seregét: "Énekeljünk az úrnak, mert 
fenségeset mívelt, lovat és rajtaülőt a ten
gerbe vetett". (Il. Móz. 15, 1.) Akkor Tekla 
ujjongva repül karjaidba. Azután maga a vő
legény jön eléd e szavakkal: "Kelj fel ~za
porán, barátnőm! Jöjj, galambom, szépeml 
Mert a tél már elmult, az eső elállt, elvonult". 
(Én. 2, 10-11.) Akkor az angyalok csodill.
kozva kérdik: "Ki az, aki előjön, mint a haj
nal pírja, szép, mint a hold, tiszta, mint a 
nap?" (U. o. 6, 9.) Látnak majd a leányok, 
dicsérnek a királynők és magasztalnak a 
király feleségei. Innen meg egy másik tiszta
ságos csapat közeleg: Sára vezeti a házaso. 
kat, Anna, Fánuel leánya meg az özvegye
ket. Amaz annak örül, hogy szült, ez meg 
annak, hogy tanított. Akkor az úr valóban 
felül a szamár vemhére, és bevonul a meny
nyei Jeruzsálembe. A kicsinyek pedig, kik
ről a próféta azt mondja Izajásnál: "Itt 
vagyok én és fiaim, kiket az úr nekem adott'· 
(Iz. 8, 18.), győzelmi pálmát vesznek kezükbe, 
és egy hangon éneklik: "Hozsanna! áldott, 
aki az úr nevében jól Hozsanna a magas
ságban!" Akkor a száznegyvennégyezer a 
királyi szék és a vének előtt hárfát vesz ke
zébe, és új éneket mond. És senki más uem 
tudja mondani azt az éneket, csak ez a száz
negyvennégyezer. "Ezek azok, akik nem fer
tőztették meg magukat asszonyokkal, mert 
szűzek. Ezek követik a Bárányt, amerre :sak 
megyen". (Jelen. 14, 4.) 
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Valahányszor édesget a hiú világi nagyra
vágyás, valahányszor valami világ számára 
dícséreteset látsz, lélekben menj át a para
dicsomba: kezdj el az lenni, ami majd leszel, 
és majd hallod vőlegényedtől: "Tégy engem, 
mint a pecsétgyürűt, szívedre, mint a pecsét
gyűrűt, karodra". (Én. 8, 6.) Te pedig testi
lelki biztonságban kiálthatod: "Tengernyi 
víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyamok 
sem tudják elsodorni". {U. o. 7.) 

Keresztény remektrók. 8 



Szent Ágoston (354-4.30.) 

A szent szüzességról 

A nagy hippói püspöknek ez a műve 401 
tájáról származik. Mint elöszavában meg
említi, ez a munka szorosan kapcsolódik a 
házasságról szóló könyvéhez (De bono con· 
iugali). Mind a kettö megírására egy hite
hagyó római barát, Iovinianuc; kll(·pése szal
gáltatott okot, aki a szűzesség in cé?:ményét 
támadta. Szent Agoston kortársa, Szent Je. 
romos, tüstént felvette ellene a harcot, de 
a maga heves módján annyira védelmébe 
vette a szűzességet, hogy sokak szemében 
a házasság szenvedett vele rövidséget. Szent 
Agoston jegyzi meg a Retractatiok ban, hogy 
némelyek szerint lovinianust nem is lehet 
megcáfolni a házasság csorbítása nélküL 
Ezért írta meg ő a két művet egymásután, 
hogy a házasság méltóságának kiemelése 
után annál biztosabban magasztalhassa a 
szűzességet. 

Bardenbewer: Gescb. d. altkirchl. Literatur. IV 
492. 



Szent Agoston 

hippói püspök könyve. 

A szent szúzességről 

1. fejezet. Nemrégiben könyvet írtunk a 
házasélet jóságáról. Abban figyelmeztettük 

1 

Krisztus szűzei~, hogy Istentől nyert maga· 
sabb hivatásuk alapján magukhoz képest 
kicsibe ne vegyék Isten népének apáit és 
anyáit. Most is intjük öket: Ne becsüljék ke
vésre azok érdemét csupán csak azért, mert 
isteni jogon az önmegtartóztatás a házas
életnél és a szent szűzesség a házasságnál 
magasabbrendű dolog. Hiszen az apostol is 
magasztalja és olajfának mondja őket, ne
hogy a beoltott olajág kevélykedjék (Róm. 
11, 17-18.), mert ők az eljövendó Krisztus
nak szolgáltak gyermekeik nemzésével is. 
Bennük készült és vajudott a jövendó, mely· 
nek csodálatos erejű megvalósulását most 
látjuk: tehát házaséletük is prófétai élet 
volt. Ezért nem a házasélet örömeinek elis
merésére, hanem Isten mélységes szándékai 
következtében történt, hogy némelyiküknél 
a termékenységet érte tisztesség, másoknál 
meg még a meddőség is termékennyé lett. 
Ha pedig ebben a korszakban némelyeknek 
(t. i. az özvegyeknek) azt mondták: "Ha 
nem tartóztatják meg magukat, kössenek 
házasságot" (I. Kor. '1, 9.). akkor ezt nem 

u• 
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biztatásnak kell venni, hanem vigasztalás
nak. Akiknek pedig ez mondatott: "Aki fel 
tudja fogni, fogja tel" (Mt. 19, 12.), azokat 
buzdítani kell, hogy el ne rettenjenek és 
meg kell őket félemlíteni, hogy fel ne tu
valkodjanak. Tehát nemcsak magasztalni 
kell a szűzességet, hogy szeressék, hanem 
feddeni is, hogy ne kevélykedjék. 

2. fejezet. lizt szerelnénk elérni beszé
dünkkel. Segítsen hozzá Krisztus, a Szűznek 
fia és szűzek jegyese, aki test szerint szüz 
méhéből szűletett, lélek szerint szűzi há
zasságban él. Mert a szűzi Egyház egy férfi
nak van eljegyezve: Krisztusnak, mint az 
Apostol mondja. (II. Kor. 11, 2.) Mekkora 
tisztesség illeti meg ama tagjait, akik egye
nesen testileg is megtartják azt, amit ő a 
hit szerint tart meg! ö urának és férjének 
anyját utánozza. Mert az Egyház is anya és 
szűz. Hogy is tisztelhetnénk sértetlenségét, 
ha nem lenne szűz? Vagy hogyan beszélhet
nénk fiaival, ha nem lenne anya? Mária test 
szerint szülte e testnek fejét: Az Egyház lé
lek szerint szüli a fej tagjait. A szűzesség 
egyikükben sem akadályozza a termékeny
séget; a termékenység egyikben sem szün· 
teti meg a szűzességet. Ezért, mivel az Egy
ház a maga egészében testileg és lelkileg 
szent, de a maga egészében csak lelkileg 
sz'űz, testileg nem: mennyivel szentebb már 
most ama tagjaiban, amelyekben testileg és 
lelkileg is szúz? · 

3. fejezet. Az evangélium szerint, mikor 
Krisztus -urunknak jelentették, hogy anyja 
és atyjafiai, azaz test szerinti rokonai künn 
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várják, mert nem tudtak a tömeg miatt 
hozzáférni, ő így szólt: "Ki az én anyám és 
kik az én atyámfiai? Es kiterjesztvén kezét 
tanítványai felé, mondá: "Ime az én anyám 
és az én atyámfiai. Mert aki atyám akara
tát cselekszi, ki mennyekben vagyon, az az 
8.n fivérern és nővérem és anyám". (Mt. 12, 
46-50.) Mire tanított ezzel bennünket? 
Arra, hogy többre tartsuk lelki származá
sunkat a testi rokonságnáL Hogy nem avval 
boldogok az emberek, ha az igazakkal és a 
szentekkel testi atyafiságba kerülnek, ha
nem. ha felfogásukat magukévá téve és élet
módinkat követve kapcsolódnak hozzájuk. 
"Boldog a méh, mely téged hordozott" -
mondotta neki egyszer valaki, de ő így fe
lelt: ,.Sőt inkább boldogok, kik az Isten igé
jét hallgatiák, és megőrzik azt". (Lk. 11, 27. 
28.) Es végtére is: mit használt a rokonság 
azoknak az atvafiainak, vagvis testszerinti 
rokonainak, akik nem hittek benne? Igy 
Máriának sem használt volna semmit az 
anvai kapcsolat, ha szívében nem hordozza 
Krisztust boldo~7abban. mint testében. 

4. feiezet. Mária szűzessége is azért kP.d
Vf~~ebb és tet!':zőbb. mert nem a megfop;:mt 
Kri~ztm; ragadta el őt fogantában a férfi 
ereie elől. hogy mi'lgánal( megőrizze. hanem 
még fogamzása előtt sziilőiénelc válar;ztoVr\, 
mert Tr;tennek volt szentP.lve. Erre mutatnnk 
Máriánalc a megteste~iilp<;t hírüladó angval
hoz intP.zett szavai: .. Tvfi'l(pnen le<;7.f>n ez. mi
kor fPrfit nPm i~merelc?" flk. 1. 34\'Rizonnva] 
nPm beszélt volna ígv. ha annakelőtte nPm 
fogadott volna szúzességet. De az izraeliták 
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életmódjával ez még ellenkezett. Azért 
volt eljegyezve egy igaz embernek, hogy ne 
ragadja öt erővel magához, hanem inkább 
segítsen neki megőrizni fogadalmát az erő
szakosakkal szemben. Hátha csak ennyit 
mondott volna: "Miképen leszen ez?" és nem 
tette volna hozzá: "Mikor férfit nem isme
rek?" Ha szándékában lett volna teljes há
zaséletet élni, nem kérdezte volna, hogy 
asszony létére hogyan szüli majd meg a 
neki ígért gyermeket. Az is megtörténhetett 
volna, hogy isteni parancsra szűz marad, és 
lsten Fia megfelelő csodával öltött volna 
benne szolgaformát. De például kellett majd 
szogálnia a szent szűzek.nek, nehogy azt 
gondoliuk, hogy csupán csak szűznek kel
lett lennie, aki megérdemelte, hogy egyesü
lés nélkül is gyermeket foganhatott Isten
nek ajánlotta szűzességét akkor, amikor 
még nem tudta, hogy mit fog foganni, hogy 
az isteni életnek emberi testben való után 
zása ne parancsszóra, hanem fogadalomból, 
ne kénvszerű szolgálatból, hanem szeretö vá
lasztásból valósuljon meg. Krisztus is inkább 
elismerni akarta a szent szűzes!':é(Jet, mint 
megParancsolni. Azért olyan szúztől szüte
tett, aki szúz alcart maradni, mielőtt még 
tudta, kinek kell tőle születnie. l!s így azt 
akarta, hoqv a szúz~sség önkéntes legven 
annál a nőnél is, akiben szolgai alakot öl
tött. 

5. te;ezet. Nincs hát mit szomnrkodniok 
Isten szúzeinf"l< amiatt, hogy ~Z'tÍZes~~oiik 

me9nrzése mellett ök nem lehetnek testile~ 
anyák is. Mert csakis az születhetnék mél· 
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tán szűzességből, akinek születésében párja 
nem lehetne. Mégis annak az egy szent szűz
nek szülése az összes szűzeknek dísze. Ök 
Máriával együtt anyja lesznek Krfsztusnak, 
ha Atyjának akaratát cselekszik. Mária is 
ezáltal lett boldogabb és dicséretreméltóbb 
módon Krisztus anyja, fentebb említett mon
dása szerint: "Aki Atyám akaratát cselek
szi, ki mennyekben vagyon, az az én fivé
rern és nővérem és anyám". Lelkileg tartja 
rnindezeket a rokoni kapcsolatokat a maga 
megváltotta néppel: testvérei és nővérei a 
szentéletű férfiak és nők, mert társai a 
mennyei örökségben. Anyja az egész Egy
ház, mert Isten kegyelmével az ő tagjait. 
vagyis a hiveket szüli. Ugyancsak az ö 
anyja minden jó lélek, aki termékeny sze
retettel cselekszi az Atya akaratát, akiket 
az Apostol fáidalommal újraszül, míg ki
alakul bennük Krisztus. (Gal. 4, 19.) Mária 
tehát. mikor Isten akaratát cselekszi, testi· 
leg Krisztusnak csak anyja, de lelkileg nő· 
vére is, anyia is. 

6. feiezet. ~s ezáltal ö az egyedüli nő, aki 
nemcsak lélekben. hanem testhen is anya és 
szűz egyszerre. Lélek szerint is anya, de 
nem .a mi főnknek, a Megváltónak anyfa, 
mert lélek szerint ő is inkább attól szüle
tett. (Ugyanis rnindenki, aki őbenne hisz -
Mária _is - méltán a jegves fiainak hivatik. 
- Mt. 9, 15.) Ellenben lélek szerint igenis 
anvia Krisztus ta,;!iainak (ezek mi vagyunk), 
mert sz~>,.~>tettel egvüttműködött vele. hogy 
az Fgvházban hfvek szülessenek. az Eqvház 
fejének tagjai. Test szerint pedig magAnak· a 
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főnek is anyja. Ugyanis test szerint a mi 
főnknek szűztől kellett születnie, mert fel· 
tűnő csodára volt szükség. Ezzel a csodával 
akarta jelezni, hogy tagjai majd lélek sze
rint a szűz Egyháztól s.zületnek. Tehát egye
dül Mária test és lélek szerint is anya és 
szűz; Krisztus anyja is, Krisztus szúze is. 
Az Egyház pedig Isten országának váromá~ 
nyosaiban, a szentekben, lélek szerint ugyan 
egészen Krisztus anyja, egészen Krisztus 
szűze; test szerint azonban nem egészen, ha
nem némelyekben Krisztus szúze, némelyek
ben pedig anya, de nem Krisztus anyja. 
A házasságban élő hivő asszonyok és az Is
tennek szentelt szúzek, ha szentül élnek és 
szeretetük tiszta szívből, jó lelkiismeretből 
és tettetés nélküli hitből való {I. Tim. 1, 5.). 
lélek szerint Krisztus anyja lesznek, mert az 
Atya akaratát cselekszik. De akik a házas
életben testileg szülnek, nem Krisztust, ha
nem Adárnot szülnek; azon igyekeznek te
hát, hogy szülötteik a szentségekkel ellátva 
Krisztus tagjaivá legyenek, mert tudják, mit 
szültek. 

7. fejezet. Ezt azért mondtam, nehogy a 
házassági termékenység a szúzi érintetlen
séggel versenyrekelien, magára Máriára mu
tasson és Isten szúzeihez így beszéliep.: Má
riában testi szempontból két dolog volt tisz
teletreméltó: a szúzesség és a termé"<eny
ség, mert érintetlen is maradt, meg szült is. 
Mi nem érhetiük el egyszerre ezt a telJes 
kettős boJdogságot, azért két csoportra sza
kadtunk: ti szűzek vagvtok, mi anvák va
~yunk: nektek a me~őrzött szüzesség pó· 
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tol i a a hiányzó gyermeket, bennünket az el
vesztett érintetlenségért kárpótol a gyer
mekáldás. Az ilyen beszédet még csak vala
hogv el lehetne fogadni, ha a keresztény 
házasok test szerint keresztényeket szülné
nek. Akkor Mária termékenysége - a testi 
szüzességtől eltekintve .- csak annyiban 
lenne az övékénél magasabbrendű. hogv ő 
a tagok fe1ét, azok pedig a fei tagiait szülik. 
De még ha ezek az így vitázók csakis azért 
mennének férihez és azért egvesülnének 
vele, hoQy gvermekük legyen, pvermekük· 
ről pedig csak az az egy gondiuk lenne, 
hoov Krisztu~nak megszerezzék őket, és ezt 
valóban minél hamarabb meg is ten"ék: 
te~tük mép~em szülne kereszténvt. Szülöt
tiik csak később vAlik kere~zténnvé. Rmi
kor meo~züli 1'17. Fgvház. azáltal. hopv Krisz. 
tuc; tAgiainak Mlek szerint anvia fam;ntho"!v 
Kri!':ztn~n:=~.k lélek szerint !':Zúze isl. Fhben a 
szent szülésben résztvesznek az anvák is. kik 
testilep nem kereszténveket. szültek, hoQy 
ha a szillé~ben nem is. de az ~nyasáoban ke
resztények legyenek. De ez az együttműkö
dés az Egvházzal azáltal történik, amiben 
már a szűzek is Krisztus anviának számíta
IH'lk: a hit által, mely szeretetből cselekszik. 
(Gal. 5, 6.) 

8. leiezet. Tehát semmi testi termékenv
ség nem hac:onlítható össze a szent sz1izes
séo-pel. még te~ti szemnonthól sem. MP.rt ezt 
nemcsak a szüzesséQ voltáért tiszteli"iik. ha
nem azért, mert Istennek van szentelve. 
Igaz, hogy a szúzességet testben tartiák 
meg, de az Isten iránti hódolat és az áldozat 
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a lelket tartják meg. Es ezáltal lelki dologgá 
lesz a testi szúzesség is, mert vallásos meg
tartóztatásból fogadják meg és tartják meg. 
Mert ahogyan csak az használja testét sze
mérmetlenül, aki ezt a búnt lélekben kezdte 
el, ugyanúgy csak az őrzi meg a testi tiszta
ságot, akiben az lélek szerint már előbb meg
volt. Ha már most a házassági tisztaságot, 
bár a testben tartják meg, mégis nem a test
nek, hanem a léleknek tulajdonítjuk, (mert 
a test az ő vezetésével és az ő parancsára 
tartózkodik minden más testtől): mennyivel 
inkább és mennyivel nagyobb elismeréssel 
számitiuk a lélek javai közé azt a megtar
tóztatást, mellyel a test érintetlenségét ma
gának a lélek és test Teremtőjének fogad
juk, szenteljük és őrizzük meg? 

9. Je;ezet. Ne higyjük tehát, hogy az el
vesztett szúzességet pótolhatja azok termé
kenvsége, akik ieJenleg semmi mást nem 
várnak a házasságtól. mint gyermeket, hogv 
azt Krisztusnak adiák. Ugvanis az előzó 
időkben a testben el i öven d ő Krisztus szá
mára maga a test szerinti emberi nem volt 
S7;\kcéges valamelyik nagy, prófétai nemzet 
kPnéhen: de most, amikor minden emberfaj
ból és minden nemzetböJ Il'lten nénébe és a 
m~'>nnvek or~záqa áBamába lehet hfvni 
Kric:ztus tagiait: aki a sz,izességet fel tudia 
fogni. fogia fel (Mt. 19. 12.), és csak az há
zac:ooiél{. aki nem tartóztatja meg magát. n. 
Kor. 7. 9) Mi lenne. ha egv gazdag asszony 
úqv fordítana sol{ of.nzt ió+ékonv ('élra, hogy 
minden nemzetségből rabszolgákat vásá
rolna össze é<s kereszténnyé tenné őket? 
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Nem sokkal számosabb tagot biztositana 
vele Krisztusnak, mint méhének bármilyen 
termékenységével? Azért méqsem merné 
pénzét a szent szüzessé~ értékéhez mérni. 
Ellenben, ha a kereszténységnek adandó 
gyermekekre való tekintettel a testi termé
kenység kárpótolná az elvesztett szúzessé
get, akkor sokkal eredményesebben oldód
nék meg ez a feladat, ha nagy pénzösszegért 
eladnák a szúzességet és a pénzen gyerme
keket vásárolnának (jóval többet, mint 
amennyi e~y bármilyen termékeny méhböl 
születhetnék), hogy azután kereszténnyé te
gyék őket. 

10. fejezet. Ez már talán ostobaságnak is 
tetszik. Legyen meg tehát a házas híveknek 
a maguk java, amelyról előző munkánkban 
tárgyaltunk, és tiszteljék jobban (eddigi he
lyes szokásuk szerint) a szent szüzekben az 
a mé~ nagyobb jót, amelyról jelen beszé
dünkben van szó. 

Mert a házasság még azzal sem mérheti 
össze a maga és a megtartóztatók érdemét, 
hogy belőle szúzek jönnek világra; hiszen 
ez nem a házasság, hanem a természet jó ol
dala. Ezt az Isten úgy rendelte, hogy a két 
nem bármilyen emberi találkozásából csakis 
szúz nő születik, de nem szent szúz. Igy 
azután még a fajtalanságból is szüz születik, 
de szent szűz még a házasságból sem. 

11. fejezet. Mi sem azt magasztaljuk a szű
zekben, hogy szúzek, hanem azt, hogy Isten
nek szentelve, szent megtartóztatás által 
c;zúzek Mert nem vaktában mondom: áldot· 
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tabb a férjes asszony,mint a férjhezmenendó 
szúz: annak már megvan, amit ez még csak 
kíván, különösen, ha még nem is Jegyese 
senkinek. Amaz csak annak az egynek akar 
tetszeni, akihez adták: emez soknak, mert 
bizonytalan, kihez adiák: gondolkodásának 
tisztasáQát egyedül csak úgy tudja megvé
deni a tömeggel szemben, hogy nem fa ita
lankodót, hanem fériet keres a tömegben. 
Tehát csak az a szűz kerülhet méltán a fér
jes nő fölé, aki a tömeg szerelmének se 
kínálja fel magát, amikor' a sok közül egy
nek a szerelmét keresi, meg az egy meg
találthoz sem csatlakozik. Akkor nem e vi
lág dolgával törődött: hogyan tessék a férii
nak (1. Kor. 7, 34.), hanem az emberek fiai
nál sokkalta szebbet szerette (44. zsolt. 3.), 
és ha már testben nem foganhatta, mint 
Mária, szívében mégis megfoganta és testét 
is sértetlenül megőrizte számára. 

12. fejezet. Aszúzeknek ez a fajtája semmi 
testi termékenységből nem származhatik: ez 
nem a test és vér gyermeke. Ha anyjukat 
keresed: az Egyház az. Szent szúzeket csak 
szent szúz szül, aki el van jegyezve egy 
férfiúnak, hogy mint tiszta szűz vezettessék 
Krisztushoz. (II. Kor. 11, 2.) Belőle, aki nem 
egész test szerint, de egész lélek szerint szúz, 
szül_etnek a test és lélek szerint szüzek. 

A házasoknak is legyen meg a maguk 
Java: nem az, hogy gyermekeket nemzenek, 
hanem, hogy tisztességben, törvény szerint, 
szemérmességben, egymás szeretetében nem
zik, továbbá közösen, józanon, buzgón neve
lik i)ket: az ő javuk az. hogy a házastársi 
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hűséget kölcsönösen megtartják és a házas
ság szentségét meg nem törik. 

lJ. iejezet. Mmqezek azonban az emberi 
hivatás kötelességei. A szűzi érintetienség 
és a vallási önmegtartóztatásból folyó, min
dennemú kapcsolattól való mentesség már az 
angyalok osztályrésze: romlandó testben az 
öroK romolhatatlanság szem1é!ete. Hajoljon 
meg előtte minden testi termékenység, min
den házassági tisztaság: az egyik nem a sza
bad akarattal jár, a másik nincs meg az 
örökkévalóságban: a szabad akaratnak 
nincs testi termékenysége, az égben pedig 
nincsen házássági tisztaság. Minden bizony
nyal a közös örokkevalóságban is a többiek
nél nagyobb javuk lesz azoknak, akik már 
a testben is valami nem testivel rendel
keznek. 

Milyen csodálatosan esztelen némelyek 
gondolkodásal Azt áHítják, hogy a szüzi 
megtartóztatásra nem a mennyek országáért, 
hanem a jelen élet érdekében van szükség. 
Míntha csak azért volna jobb nem házasodni, 
hogy az ideigvaló gondoktól mentesüljünk. 
nem pedig azért, hogy a jövő életben valami 
hasznunk Jegyen. (A házasság tényleg több 
és égetöbb földi gonddal van tele; ezektől a 
szüzek és megtartóztatók mentesülnek.) Es 
nehogy azt higyjük, hogy ez az üres véle· 
mény a saját lelkük ürességéből fakadt, az 
Apostolra hivatkoznak, aki ezt mondja: 
,.A szüzekre nézve pedig nincs parancsola
tom az úrtól; tanácsot azonban ad·ok, mint 
aki irgalmasságot nyertem az úrtól, hogy hű 
legyek. Azt tartom tehát, hogy ez jó a közel-
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álló szükség miatt, hogy jó az embemek úgy 
lennte". (!. Kor. 1, 25-:l6.) íme, mondják, itt 
nyuván kijelenti az Apostol, hogy a szúzes
seg a jelen szük.ség mtatt jó, nem pedig 
a jovendó örokkeva1óság szempontjaból. 
Mintha az Apostol mindig a jelen szükség
leteivel törödnék, amikor nem kifejezetten 
a jövendőre gondol és rendelkezik! Hiszen 
egesz vezetöi munk.ája csakis az örök életre 
igazít. 

14. iejezet. Tehát a jelen szükséget kerülni 
kell, de csak azt, ame1y1k valami örök érté
ket akadályoz. Ilyen szük.ség szorítja a 
házaséletet arra, hogy a világi dolgokkal 
törodjék: hogyan tessék a férj feleségének, 
vagy a feleség férjének. Nem mintha ezek 
elvalasztanának Isten országától, mint a 
bűnök. A bűnöket parancsok tilalmazzák, 
nem pedig tanácsok, mert Isten parancsá
nak nem engedelmeskedni elítélendő dolog. 
De amit bővebben el lehetne nyerni Isten 
országában, ha többet gondolkoznának azon, 
hogyan tessenek Istennek, abból természete
sen kevesebbet kapnak, mert éppen a házas
élet szüksége miatt kevesebbet gondolnak 
vele. "Azért", úgymond, a "a szűzekre nézve 
nincs parancsolatom az úrtól". Ugyanis, aki 
nem engedelmeskedik a parancsnak, az 
bűnös és büntetésre méltó. Tehát, mível 
megnősülni vagy férjhezmenni nem bűn, és 
ha bűn volna, parancs tilalmazná, nem is 
adott az úr a szűzekről semmi parancsot. De 
a bűnbocsánattal kimúltak számára pyitva
álló örök életben van egy különleges fajta 
dicsőség, mely nem adatik meg minden 
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örökre-győztesnek, hanem csak némelyek
nek. Ennek elnyerésére a bűntől való sza-. 
badulás még kevés. A szabadítónak meg 
kell íogadm valamit, amit meg nem togadni 
nem bun, de megtogadlu és megtartani elicsé
retes dolog: "1anácsot azonban", úgymond 
"adok, mmt aki irgalmasságot nyertem az 
úrtól, hogy hű legyek". Nem is kell irígyel
nem a hu tanácsot, mert hiszen nem az én 
érdememből vagyok hű, hanem lsten irgal
mábóL "Azt tartom tehát, hogy ez jó a kozel
álló szükség miatt". Erről, úgymond, amiről 
nincs parancsom az úrtól, de amiről tanácsot 
adok (vagyis a szűzességről), gondolom, 
hogy a je1en szükség miatt jó. Mert jól tu
dom: a házasságok a jelenidőnek szolgálnak 
és a jelen idő szüksége azt követeli, hogy 
kevesebbet törődjenek az Isten dolgaival, 
mint amennyi szükséges volna annak a 
dicsőségnek elnyerésére, mely nem jár min
den örök életre üdvözültnek. "Egyik csillag 
is különbözik fényességben a másik csillag
tól. l gy van a halottak feltámadása is". 
(I. Kor. 15, 41-42.} Tehát "jó az embernek 
úgy lennie". 

15. fejezet. Azután ugyanaz az apostol 
hozzáteszi és azt mondja: "Feleséghez vagy-e 
kötve? Ne keress elválást. Feleség nélkül 
vagy-e? Ne keress feleséget". Az első a kettő 
közül parancs dolga; nem szabad ellene 
tenni. Mert nem szabad a feleséget elbocsá
tani, hacsak a paráznaság miatt nem, mint 
az evangéÜumban maga az úr mondja. (Mt. 
19, 9.) A másik: "Feleség nélkül vagy-e? Ne 
keress feleséget", tanács dolga, nem paran-
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csé. Tehát meg szabad tenni, de jobb meg 
nem tenni. Utana rögtön folytatja: "De ha 
feteséget veszel, nem vétkeztél; és ha a szi.iz 
férjnez megy, nem vétkezett." De mikor az 
etoob ezt mondta: "re1eséghez vagy·e 
kotve? Ne keress elválást'" vajjon hozzá· 
tette·e: és ha e!Váltál, nem vétkeztél? Sőt 
már előbb mondotta: .,Azoknak pedig, kik 
házasságban émek, nem én parancsolom, ha
nem az Ur, hogy a teleség térjétől el ne vál
jék; ha ped1g elválik, maradjon házasság 
nélkül, vagy béküljón meg térj évei", -
mert megtörténhetik, hogy nem a saját, ha
nem t érje hibájából váuk el. V ég ül ~t 
mondja: .,A férfi se bocsássa el feleségét ·. 
(I. Kor. 7, 10-11.) Ezt nem kevésbbé az úr 
parancsából állította; nem is tette hozzá: 
Es ha elbocsátotta, nem vétkezett. Ez ugyan
is parancs, aminek nem engedelmeskedni 
bűn, nem pedig tanács, amtt há fel nem 
használsz, kisebb jót nyersz el ugyan, de 
nem teszel semmi rosszat. Azonkívül, mikor· 
ezt mondta: "Feleség néJkül vagy-e? l'{e ke· 
ress feleséget", nem azért paranc&Olt, hogy 
valami rossz ne történjék, qanem azért, 
hogy a jobbik dolog történjék meg. Azért is 
folytatta: "De ha .,feleséget veszel, nem vét
keztél; és ha a szüz férjhez megy, nem vét-
kezett". · 

16. fejezet. Mégis hozzátette: "Azonban az 
ilyeneknek testi gyötrelmük leszen. En pe~ 
dig meg akarlak kímélni titeket." Olyan mó
don buzdít a szűzességre és az örökös meg
tartóztatásra, hogy egy kissé a házasságtól 
is elrettentsen. Természetesen mértékkel: 
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nem mint valami rossz és tilos dologtól akar 
elrettenteni, hanem mint valami tertes és 
zavaró dologtól. Mert más e1fogadni a testi 
aljasságot és más elviselni a testi gyötrel
met: az bűnös cselekedet, ennek elviselése 
szenvedés, amit az emberek gyakran a leg
tisztesebb hivatásoknál is elváHamak. De ezt 
az Apostol által megjövendölt testi gyötrel
met elvállalni pusztán csak azért, hogy há
zasságban élhessünk már ebben az időben, 
amtkor pedig a testi termékenységgel nem 
az eljövendő Krisztusnak szolgámnk az 
utód nemzése útján, nagyon esztelen dolog
nak tetszenék. Legfeljebb akkor nem, ha 
a meg nem tartóztatókat attól féltjük, hogy 
a sátán kísértetésére kárhozatos bűnökbe 
esnek. Amikor meg kijelentése szerint kí· 
mélni akarja azokat, akiknek a testi gyöt
relmeket emlegette: arra nem tudok oko· 
sabb magyarázalot annál, hogy nem akarta 
feltárni és szavakkal részletesen megmagya
rázni ezt a házasoknak beigért testi gyötrel
met: a gyanakvást és féltékenységet, a 
gyermekek világrahozatalát. és táplálását, a 
nyomorúság félelmét és gondját. Vajjon kit 
vagy minden hányadik embert nem cibál
nak és hánynak-vetnek ezek az indulatok 
és érzések a házassági kötelékek felvétele 
után? De mi se hangsulyozzuk őket túlságo
san. Inkább kíméljük azokat, akikrŐl az 
Apostol is úgy vélte, hogy kimélni kell őket. 

18. fejezet. Ellenben figyelmeztetem az 
örökös megtartóztatás és a szent szűzesség 
követőit: a mdguk erényét többre tarthat
ják a házasságnál, de ne tartsák rossznak a 

'l{eresr.teoy remeldró~- e. 14 



házasságot. Az Apostol nem megtévesztés
ből, hanem a valósághoz híven mondta: 
"Aki házasít, jól cselekszik; és aki nem há
zasít, az jobban cselekszik. De ha feleséget 
veszel, nem vétkeztél; és ha a szűz férjhez 
megy, nem vétkezett". És kevéssé utána: 
"De ha így megmarad, véleményem szerint 
boldogabb lesz". De nehogy emberi véle
ménynek gondold, hozzáteszi: "Mégis azt 
gondolom, hogy bennem is az Isten Lelke 
van... Ez az isteni, az apostoli, az igazi, az 
egészséges tanítás: úgy megválasztani a 
magasabb javakat, hogy a kisebbeket m~ 
ne ítéljük. Jobb az Isten Irásában az Isten 
igazsága, mint bárkinek eszében vagy testé
ben az emberi szűzesség. úgy kell szecet
nünk a tisztát, hogy ne tagadjuk az igazat. 
U gy an mi minden rosszat gondolhatnak azok 
a saját testükről is, akik elhiszik, hogy az 
Apostol nyelve· nem maradt szűz a hazug
ság romlásától a testi szűzesség ajánlásakor? 
Ezért a szűzesség javának hívei elsősorban 
és leginkább amellett tartsanak ki, -hogy a 
Szentírás nem hazudott; vagyis tartsák igaz
nak ezt a mondást is: "De ha feleséget ve
szel, nem vétkeztél; és ha a szűz férjhez 
megy, nem vétkezett. · Ne higyjék, hogy az 
érintetlenség hatalmas ér~éke csökkeni fog 
azáltal, hogy a házasságot nem tartjuk 
rossznak. Sőt: az várhat a dicsőségben na
gyobb pálmát, aki házasság gondolatánál 
nem félt a kárhozattól; mert azért kívánt na. 
gyobb tisztességet, hogy nem házasodott. 
Akik tehát házasság nélkül akarnak ma
radni. ne úgy kerüljék a házasságot. mint 
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valami bűn csapdáját; inkább lépjenek ke
resztül rajta, mint a tökéietesség kisebb 
dombján, hogy az önmegtartóztatás nagyobb 
hegyén pihenjenek meg. Mert azt a dombot 
nem olyan szabvány szerint lakják, hogy 
onnan bárki tetszése szerint elköltözhetnék . 
.,Az asszony kötve van a törvényhez, mig 
férje él" (l. Kor. 7, 39.). Viszont a házasság 
lépcsőül szalgálhat az özvegyi megtartózta· 
táshoz. A szűzi megtartóztatáshoz azon· 
ban a házasságot vagy meg kell kerülni a 
kérő elutasításával, vagy átugrani a kérők 
mege!0zésével. 

19. fejezet. Ha két cselekedet közül az 
egyik jobb e. másiknál, nem lehet jutalmuk 
egyforma. Ezért kellett azokkal szemben ál· 
lást foglalnunk, akik az Apostol szavát: "Azt 
tartom tehát, hogy ez jó a közelálló szük
ség miatt" úgy értelmezték, hogy a szű
zesség nem az örök élet szempontjából, 
hanem erre a földi életre hasznos dolog. 
Mintha ennek a jobb dolognak választása az 
örök életben semmi előnnyel nem járnal 

Vilánkban most az Apostolnak következő 
mondásához jutunk: "Azonban az ilyenek
nek testi gyötrelmük leszen. En pedig meg 
akarlak kimélni titeket". Itt más vitázókkal 
kerülünk szembe. Ezek nem hogy nem tart
ják a házasságot egyenlőrangunak az örö· 
kös tisztasággal, hanem egyenesen kárhoz· 
tatják. Mind a kettő tévedés: elítélni a há· 
zasságot vagy egyre értékelni a s.:üzesség· 
gel. A két tévedés túlheves fővel egymásLa 
ütközött, mert nem akartak a középen levó 
igazság mellett megmaradni, ahol az ész 

H.• 
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bizonyossága, meg a Szentírás tanítása sze~ 
rint a házasság nem is bűn, meg nem is tart
ható a szűzességgei, vagy akár az özvegyi 
megtartóztatássai egyenrangúnak. 

Neme1yek a szűzesség után vágyakozva 
a házasságot utálatraméltó dolognak tartot
ták, mint valami fajtalankodást, mások meg 
a házasság védelmében azt szerették volna, 
hogy az örökös megtartóztatás semm1vel 
sem érdemeljen többet, mint a házassági 
tisztaság; mmtha akár Zsuzsánna erénye 
Mária megalázását jelentené, akár Mária na
gyobb erénye szükségképen Zsuzsánna el
ítélése lenne. 

20. iejezet. Tehát távolról sem azért 
mondta az Apostol a házasulandóknak vagy 
házasoknak: "Én pedig meg akarlak kimélni 
benneteket", mintha nem akarta volna elso
rolni az örök életben rájuk váró büntetése
ket. Lehetetlen, hogy Pál pokolra küldje 
azt, akit Dániel felmentett a földi ítéletben. 
Nem lehet, hogy Krisztus ítélgszéke előtt 
éppen az a házassági kötelék legyen vesz· 
tére, melyhez hű maradt és amelynek ked
véért a hamis házasságtörési vádak köze
pette vállalta a veszedelmet vagy a halált. 
Mit használt az a mondás: "Jobb nekem ke
zeitek közé kerülnöm, mint Isten szine előtt 
vétkeznem" (Dán. 13, 23.), ha Isten nem 
akarta volna megmenteni házassági tiszta
sága megórzéseért, sőt még el is akarta 
volna kárhoztatni házasságáért? Ellenkező
leg: még most is, valahányszor a házassági 
tisztaságot a rágalmazók és vádaskodók el
lenében a Szentírás tekintélye megvédi 
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ugyanannyiszor a Szentlélek védi meg Zsu
zsannát a hamis tanukkal szemben, ugyan
annyiszor menti fel a hamis vád alól, még 
pedig sokkal nagyobb fontosságú ügyben. 
Akkor a vád egy asszony' ellen irányult, 
most minden házas ellen; akkor titkos és 
koholt házasságtörés tárgyában, most való
ságos és nyilvános házasság dolgában. 
Akkor egy asszonyt vádoltak a gonosz vé
nek kijelentései alapján, most minden férjet 
és feleséget vádolnak annak alapján, amit 
az Apostol nem akart elmondani. Azt mond
ják, a ti elítéléstekről hallgatott, amikor azt 
mondta: ":en pedig meg akarlak kimélni tite
ket". Ki is mondta ezt? Az tudniillik, aki 
fentebb így szólt: "De ha feJeséget veszel 
nem vétkeztél; és ha a szűz férihez megy, 
nem vétkezett". Miért szimatoliátok a házas
ságok ítéletét abban. amit az Apostol szeré
nyen elhallgatott? Abban pedig, amit nyiltan 
megmondott, miért nem ismeritek fel a há
zasság védelmét? Talán maid azokat fog;a 
hallgatóJagosan elítélni, akiket nyilatkozatá
val feloldoz? Úgv-e enyhébb volt a Zsu
zsanna elleni vád (nem házasság, hanem 
egyenesen a házasságtörés tárgyában). mint 
most a hazugság vádia az aoostoli tanítAs
sal szemben? Mit tehetnénk ekkora ves'Zély
ben. ha a tiszta házasságok megtámadhatat
lansága nem volna annvira bizonyos és vilá
gos. mint amennyire bizonvos és világos, 
ho9y a Szentírás nem ha7.udhat? 

21. feiezet. Itt azt mondhatná valaki: mit 
tartozik ez a szent szűze!'lségre vagv az örö
kös megtartóztatásra? 'Ez a beszéd pedig 
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ezekról akart értekezni. Először azt felelem, 
amit föntebb már megemlítettem: annak a 
nagyobb erénynek azért van nagyobb dicső
sége, mert elnyerése kedvéért túlmegyünk 
a házasság javán, nem pedig: elkerüljük a 
házasság bűnét. Különben az örökös meg
tartóztatást nem dícsérnénk; elég volha csak 
nem kárhoztatni, ha csak azért tartarnák 
meg, mert megházasodni bűn volna. Azután 
meg: mivel az ennyire kíváló erényre az 
embereket a Szentírás tekintélyével biztat
juk, nem pedig emberi vélemény alapján, 
nem szabad csak úgy mellékesen és átlaQo· 
san tárgyalnunk róla, hogy a Szentirás vala
miben a hazugság látszatába kerüljön. Mel't 
azok, akik a szent szűzeket a házasság kár
hoztattisával akarják állapotukban való meg
maradásra birni, inkább elrettentik őket, 

mint valamire buzdítják. Hogy gondo'hatiák 
ezek iQaznak az írást: "és aki nem házasU, 
az iobh;m cselekszik", ha valóttanba veszik, 
ami előbb ugyancsak megiródott; ,.és aki 
Ieánvát férihPzadia, iól cselekszik?" De ha 
kételkedés nélküi hisznek a házasság jósá
gáról beszélő Szentirásnak, akkor ugyanan
nak a mennyei kijelentésnek valóságos te
kintélye erősíti meg maid öket, hogy buzgó 
és bízó készséggel a maguk nagyobb tökéle
tesséQére térienek át. 

22. fejezet. Most hadd tűnjék ki világosab
ban a Szentírás tanuságából (amennyit ernle
kezetünk mértéke felidézni enged), hogy az 
örökös megtartóztatást nem a jelen, hanem 
a jövendő, mennyei élet szempontjából keB 
szeretnünk. Ki ne olvasná ki ezt abból, amit 
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ugyanaz az Apostol valamivel alább mond: 
.,Akinek nincs felesége, arra gondol, ami az 
Gré, hogyan tessék az Istennek. Akinek pe· 
dig felesége van, arra gondol, .amí a világé, 
hogyan tessék feleségépek; és meg van 
osztva. Mind a férjetlen asszony mind a szüz 
arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lé
lekben szent legyen; aki azonban férjnél van, 
arra gondol, ami a világé, hogyan tessék fér
jének". (1. Kor. 7, 32--.34.) Bizony nem 
mondja: arra gondol, ami ebben az életbfm 
biztonságosabb, hogy súlyosabb kellemetlen
ségek nélkül töltse idejét. Nem is arra vá
lasztja külön a szűzet a házastól, hogy a 
szüz mentes legyen az ideigvaló gondokt6l, 
melyekben a házas ugyancsak bővelkedik, 
hanem azt mondja: "arra gondol, ami az Úré, 
hogy testben és lélekben szent legyen". 
Ezek után az oktalanul akadékoskodó legfel· 
jebb csak azt mondhatja, hogy nem a menny~ 
ország, hanem a jelen élet kedvéért akarunk 
tetszeni az úrnak, illetőleg a jelen, nem pe
dig az örök élet kedvéért akarunk testben és 
lélekben szentek lenni. Ezt elfogadva mi má
sok lennénk, mint világ nyomorultiai? Az 
Apostol is ezt mondia: "Ha csak ebben az 
életben reménykedünk Krisztusban, nyomo
rultabbak vagyunk minden embernél" (J. 
Kor. 15, 9.). Hát nem ostoba az, aki a ielen 
élet kedvéért ad kenyeret az éhezőnek? 
Vagy talán az lenne az okos, aki sanyargatja 
testét egészen a házasságot kizáró önmeg
tartóztatásig, bár ezzel semmi haszna sem 
lenne a mennyországban? 

23. fejezet. Utoljára hallgassuk meg ma· 
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gát az Urat: ö nyilván ugyanezt jelenti ki. 
Míkor azt a megdöbbentő isteni nyilatkoza
tot tette, hogy a házastársak a paráznaság 
esetét kivéve riem válhatnak el, azt mond
ták neki tanítványai: "Ha így van az ember 
dolga a feleséggel, nem érdemes megháza
sodni''. Ö pedig így szólt: "Nem mindenki 
fogja fel ezt az igét, hanem akiknek megada
tott. Mert vannak férfiatlanok, kik anyjuk 
méhéből úgy születtek: és vannak férfiatla
nok, kiket az emberek tettek azzá: és van
nak férfiatlanok. kik magukat teszik férfiat
Ianná a mennyek országáért. Aki fel tudja 
fogni, fogja fel" (Mt. 19, 10-12.). Mit mond
hatnának igazabban, világosabban? Kriszh.ts 
mondia, az Igazság mondja, az Isten Ereje 
és Bölcsesége mondia, hogv akik jámbor 
szándékkal tartózkodnak a nösüléstöl, magu
kat teszik férfiatlanná a mennyek országáért. 
Ezzel szemben meri az emberi hiábavalóság 
gonosz felelőtlenséggel állítani, hogy ezek 
csak a házassági gondok jelen szüksége elől 
térnek ki, de a mennvek országában semmi
vel sem érnek el többet másoknál? 

24. fe;ezet. Mllyen férfiatlanokról beszél 
az Isten lzaiás próféta által, amikor azt 
mondia, hoQY kiváltságoc; helyet ad nekik 
házában és falain belül. sokkal iobbat. mint 
fiainak és leányainak? Csak azokról beszél
het, akik magukat teszik férfiatlanná a 
mennvek országáért. A gazdagok és királyok 
eunuchiainak nemzőszervt elgvengitik. hogy 
nem7eni ne tudianak. Ha az ilyenek kere~z
tPnnvé lesznek, és Isten parancsait meptart
iák, de olyan szándékkal, hogy lehetőség 
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szerint megnósülnének, csak annyira tart· 
hatnak igényt, hogy egyenlő sorba jussanak 
Isten házában a többi házas hivővel, kik 
megengedett és tiszta úton kapott gyermekü
ket Isten félelmében nevelik, arra tanítva 
őket, hogy Öbelé vessék reményüket. De 
nem kapnak jobb helyet a fiakénál és leá
nyokénáL Mert testi hibáj!lkból nem nősül
nek, nem pedig lelkük erejénél fogva. Ugyan 
erősködhetnék valaki, hogy a próféta Ht 
azokról a férfiatlnnokról beszél, akiket meg
csonkítottak. Ez a tévedés is a mi tételünket 
szolgálná. Isten ugyanis a f~rfiatlanokat nem 
azok elé helyezte, akiknek egyáltalán helyet 
sem adott házában, hanem igenis azok elé. 
akik gyermekek nemzésével házassági étile
meket szereznek. Mert amikor azt mondja: 
"Sokkal jobb helyet adok nekik", nyilván d 

házasoknak is ad, csak éppen sokkal alacso
nyabbat Tegyük fel tehát, hogy az lsten há
zába kerülő test szerinti eunuchokról volna 
szó, akiket Izrael népe között nem lehetett 
találni (ilyeneket nem látunk zsidóságra 
térni, de tényleg lesznek keresztényekké). 
Hát miért nem értbette a próféta azokat, akik 
a megtartóztatás kedvéért mondtak le a há
zasságról és önmagukat tették férfiatlanná a 
mennyek országáért? Micsoda esztelen ellen
kezés voina ez az igazsággal? Hiheti azt va
laki, hogy a test szerinti eunuchoknak jobb 
helyük van az Isten orszagában, azoknak 
pedig, akik magukat jámbor szándékkal meg. 
tartóztatják, testüket a házasság megtagadá
sáig sanyargatják, magukat nem testben, ha
nem magában a kívánság gyökerében férfiat. 
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lnnítják, a földi halandóságban égi és an· 
gyali életről elmélkednek, egyenlő érdemült 
van a házasokkal? Keresztény létükre még 
ellentmondanak Krisztusnak is, aki megdi· 
cséri azokat, akik önmagukat férfiatlanítot
ták, és azt állitják, hogy ez csak a jelen élP-t· 
nek használ, nem pedig a jövendőnek? Ezek
nek aztán nem is maradna más hátra, mint 
hogy az örök életet is az ideigtartó élethez 
számítsák, amelyben most élünk. Miért nem 
megy el hát a vak önfejűség eddig az örült
ségig? Van-e ennél az állításnál esztelenebb? 
Ugyan némelykor a jelenlegi Egyházat is ne· 
vezik mennyek országának, de csak azért. 
mert a jövendó és örök életre alakul. Tehát 
bármennyire bírja is a jelen és a jövő élet 
ígéretét (1. Tim. 4, 8.), minden jócselekedeté· 
ben nem a láthatókra tekint, hanem "a látha· 
tatlanokra. Mert ami látható, az ideigvaló, 
ami pedig láthatatlan, örökkévaló". (2. Kor. 
4. 18.} 

25. fejezet. Természetesen a Szentlélék sem 
hallgatta el azt, ami ezek ellen az arcátlanul 
és esztelenül makacsok ellen világosan és 
megdönthetetlenül érvényben legyen és e 
vadak támadását az ó akla ellen bevehetet
len védelemmel visszautasítsa. Mikör ugyanis 
azt mondta az eunuchokról: "Házamban és 
falaimon belül kiváltságos helyet adok ne· 
kik, sokkal jobbat, mint a fiaké és leányoké' , 
nehogy valami túl anyagias gondolkodású 
ember ezekben a szavakban valami időleges 
dolog igénylésére gondoljon, tüstént foly
tatja: "Orök nevet adok nekik; nem múlik 
el sohasem (Iz. 56. 4 .. 5.): mintha azt mon· 
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daná: Mit kifogásolsz, gaz vakság? Mit áská
lódol? Miért veted gonoszságod felhőit az 
igazság derűje elé? A Szentirás ilyen ragyo
gásában mit keresed a sötétséget, hogy 
onnan leselkedhess? Miért ígérsz csak idő
leges hasznot a szent megtartóztatóknak? 
"Orök nevet adok nekik." Miért akarod a 
földi kényelemmel kapcsolatba hozni azokat, 
akik minden érintkezéstől mentesek és éppen 
ezáltal a megtartóztatás által, azon gondol
kodnak, amik az úré, hogyan tessenek az 
úrnak? "Orök nevet adok nekik." Miért aka
rod a mennyek országát, amelyért a szent 
eunuchok magukat férfiatlanná tették, csak 
erre az életre értetni? "Orök nevet adok ne
kik." :Bs ha talán ezt az "örök"-öt .. tartós"
nak szeretnéd venni, akkor hozzáteszem, 
megtetőzöm, hangsúlyozom: "Nem múlik cl 
sohasem". Mit akarsz még? Mit mondhatsz 
még? Ezt az örök nevet, bármi legyen is, mi
vel csak,is valami sajátos és különleges di
csősége{ ielent, Isten eunüchjai nem sok~k
kal osztják meg, bár velük ugyanegy ország
ban és ugyanegy házban tartózkodnak. Talán 
éppen azért is van szó ,.név"-ről. mert tulaj· 
donosait megkülönbözteti a többiektót 

26. fejezet. Hát akkor - mondiák - mi 
. van azzal a dénárral, melyet a szőlómunka 
,·égén m\ndenlönek egyformán megadnak. 
azoknak is, akik az első órától kP-zdve, me~ 
azoknak is, akik csak eQ:y órát dolgoztak 
(Mt. 20, 9.)? Mi mást ielent, · mint valami 
olyat, amit mindnyáian közösen birtokolnak 
maid: amilven az örök élet, maga a mennyek 
országa? Ott mindnyájan jelen vannak, aki-
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ket Isten előrerendelt, meghívott, megigazi
tott és megdicsőített. ,.Mert ennek a rom· 
landó testnek romolhatatlanságba kell öltöz
nie és ennek a halandó testnek halhatatlan· 
ságba kell öltöznie": ez az a dénár, mindenkí 
díja. Mégis "egyik csillag is különbözik fé· 
nyességben a másik csillagtól: így van a ha
lottak feltámadása is": ezek a szentek külön
bözó érdemei. Ha az a dénár az eget jelen· 
tené: nemde minden csillag egyformán az 
égen van? :es mégis "más a fényessége a nap· 
nak, más a fényessége a holdnak, és más a 
fényessége a csillagoknak" (I. Kor. 15, 53., 
41-42.). Ha azon a dénáron a testi egészsé
get értenénk: nemde jó egészségünk esetén 
minden ta~unk egyformán osztoznék benne, 
és ha halálunkig megmaradna, úgy-e mindPn 
tagunkban egyenlőképen és egyformán 
benne lenne? :es mégis "Isten helyezte el a 
tagokat, mindegyiküket a testben, ahogyan 
akarta" (U. o. 12, 18.), hogy ne szem leS!yen 
az egész, sem hallás, sem szaglás ne legyen 
a7 e~ész; és ami más még van, mindegyik 
külön saiátosság~al rendelkezzék, bár az 
összesekkel együttesen legyen egészséges. 
Igy az örök élet is egyenlóképen az összes 
szenteké lesz, tehát mindenki egyformán egy 
dénárt kapott: de mivel magában az örök 
életben különbözőképen ragyog az érde
mek fénye, azért az Atya házában sok lakó
hely vagyon (Ján. 14, 2.). Igy aztán az 
egyenlő dénárokból egyik sem él gazdagab
ban a másiknál, de a sok lakóhelyen egyik 
a másiknál naqyobb tisztességre iut. 

21. fejezet. Folytassátok csak, Isten szen-
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tei, fiúk és leányok, férfiak és nők, nőtlenek 
és hajadonok; tartsatok ki állhatatosan egész 
végig. Edesebben dícsérjétek az Urat; hiszen 
bővebben gondoltok Rá. Boldogabban re
méljetek: hiszen buzgóbban szolgáltok Neki: 
égőbben szeressétek: hiszen figyelmébe és 
tetszésébe fogadott titeket. FeJövezve és égö 
lámpákkal várjatok az úrra, mikor majd a 
menyegzőre jön (Lk. 12, 35-36.). Ti új dalt 
hárfáztok a Bárány menyegzőjén. Nem olyan 
dal lesz az, amilyet az egész földkerekség 
énekel, az Irás szerint: "Új dalt énekeljetek 
az úrnak: dalolj az úrnak, egész föld!terek
ség" (95. zsolt. 1.), hanem olyan, amilyet 
senki nem tud énekelni, csak ti. Mert így 
látott benneteket az Apokalipszisban valaki, 
akit a Bárány jobban szeretett a többiné!, 
aki az ő keblére borulhatott, aki az égi cso
dákról Isten Igéjét itta és adta tovább. ö lá
tott benneteket, száznegyvennégyezer hár
fázó szentet, kiknek teste szúz, és szivébE'n 
sértetlen az igazság. Azért írt rólatok, mE'rt 
követitek a Bárányt, bárhová menjen (Apok. 
14, 2-4.). Mit gondolunk: hová mehet ez a 
Bárány, ha senki más nem meri vagy tudja 
követni, csak ti? Ugyan hová mehet? Milyen 
mezőkre, rétekre? Azt hiszem, oda, ahol az 
örömök zsendülnek; nem ennek a világnak 
hiú örömei és hazug elragadtatásai. Nem is 
olyan örömök, mint az Isten országában a 
többi nem szúzeké, hanem minden más öröm
től rendre különbözők. Krísztus szúzeinek 
öröme, Krisztusról, Krisztusban, Krisztussal, 
Krisztus után, Krisztus által, Krisztus mi;;ttt 
való öröm. Krisztus szúzeinek sajátos örömei 
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nem olyanok, mint a nem szüzeké, bár ezek 
is Krisztuséi. Másoknak más örömeik van
nak, de ilyenek senkinek. Menjetek ezek 
után, kövessétek a Bárányt, mert a Bárány 
teste is ugyancsak szűz. Meghagyta magában 
felnőtt korára is, amit nem vett el édesanyjá
tól fogantában és születésével. Méltán köve· 
titek őt testileg és lelkileg szűzen, bárhovú 
is menjen. Mit is jeient követni? Utánozni. 
Me rt Krisztus sz en vedett értünk, példát 
hagyván nekünk, mint Péter apostol mondja: 
"hogy az ő nyomdokait kövessük" (I. Pét. 2, 
21.). Mindenki abban követi őt, amiben utá
nozza. Ö utánoztatja magát, de nem mint 
lsten egy fia, aki által minden lett, hanem 
mint ember. Mindenki számára sok utánozni
való nyílik benne, de a testi szúzesség nem 
mindenki számára. Mert akik már nem szü
zek, nem válhatnak újra szúzzé. 

28. fejezet. Kövessék hát a Bárányt a testi 
szűzesség híján iévő többi hívek, de nem 
ahová csak megy, hanem amerre éppen kö
vetni tudják. Mindenfelé 'követhetik, csak 
éppen arra nem, amerre szüzi díszben jár. 
"Boldogok a leiki szegények'': utánozzátok 
azt, aki gazdag létére értetek szegény lett (If. 
Kor. 8, 9.). "Boldogok a szelídek": utánozzc1-
tok őt, aki így szólt: "Tanuljatok tölem, mert 
szelíd vagyok és alázatosszívű (Mt. 11, 29.). 
"Boldogok, akik sírnak": utánozzátok őt, aki 
sírt Jeruzsálem felett (Lk. 19, 41.). "Boldogok, 
akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot'·: 
utánozzátok őt, aki mondotta: .. Az az én elP· 
delem, hogy annak akaratát cselekedjem. aki 
~ngem küldött" (Ján. 4, 34.}. ..Boldogok az 
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irgalmasok": utánozzátok őt, aki a latrok 
által megsebzett, az úton félholtan fekvő, re
ményevesztett ember segítségére sietett (Lk. 
10, 30-35.}. "Boldogok a tisztaszívűek": utcÍ
nozzátok őt, aki "bűnt nem tett" és akinek 
"szájában álnokság nem találtatott" (l. Pét. 
2, 22.). "Boldogok a békességesek": utánoz· 
zátok őt, aki üldözőiért így imádkozott: 
"Atyám! bocsáss meg nekik, mert nem tud
ják, mit cselekszenek" (Lk. 23, 34.). "Boldo· 
gok, akik üldözést szenvednek az igaz
ságért": utánozzátok őt, aki "szenvedett éret
tünk, példát hagyván nektek, hogy az 0 
nyomdokait kövessétek" (1. Pét. 2, 21.). Eze
ket utánozva, ezekben követjük a Bárányt. 
Ezen az úton bizonyára a házasok is tudnak 
járni; ha nem ls tökéletesen ugyanúgy rak
ják a lábukat, mégis ugyanazon az ösvényen 
haladnak. 

29. fejezet. De íme a Bárány szüzi úton jár. 
Hogyan mehetnének utána, akik a szűzessé
get elvesztették és már semmi módon nem 
nyerik vissza? Tehát ti, ti menjetek utána, 
az ő szűzei. Ti ezért az egyért követitek, bár, 
merre megy. A házasokat buzdíthatjuk a 
szentség bármilyen más formájára, hogy az· 
zal kövessék őt. De erre az egyre nem, merl 
már helyrehozhatatlanul elvesztették. Tehát 
ti kövessétek őt, állhatatosan megtartva lel· 
kes fogadalmátokat Addig tegyétek, amíg 
lehetsége&, nehogy a szúzesség adományát 
elveszítsétek, és ne tudjátok hogyan vissza
szerezni. Lát majd benneteket a többi hivek 
sokasága, akik ebben nem követhetik a Bá· 
rányt; látnak, de nem irígyeinek; és veletek 
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együtt örvendezvén, bennetek bírják majd 
azt, amit magukban nem bírnak. Mert ha azt 
a nektek sajátos új éneket nem is tudják 
énekelni, mégis hallgathatják és gyönyör
ködhetnek a ti kiválóságtokban. Ti viszont 
éneklitek és hallgatjátok is, sőt mint saját
magatok énekét hallgathatjátok. Ezért bol
dogabban örvendeztek és vidámabban ural
kodtok. De a ti nagyobb örömetek nem okoz 
majd szomorúságot azoknak, akiknek ez 
hiányzik. Ti ugyan követitek a Bárányt, bár· 
merre megy; de azért ő azokat sem fogja el
hagyni, ak1k nem követhetik őt hozzátok ha
sonlóan. Hiszen a mindenható Bárányról be· 
szélünk. Előttetek is jár, meg tőlük sem 
megy el, mert ő Isten, minden mindenekben ' 
(1. Kor. 15, 28.). f:s akinek kevesebbje lesz, 
nem fordul el tőletek ijedten. Mert ahol nin! 
csen irigység, kezet fog a különbség. Hát 
csak örvendjetek előre, bízzatok, erősödje
tek. Állhatatosak legyetek, ti, akik örök 
megtartóztatási fogadalmat tesztek és meg
tartjátok az úrnak (75. zsolt. 12.), nem a je
len világért, hanem a mennyek országáért. 

30. fejezet. Ti is, akik még fogadalom nél
kül vagytok, ha fel tudjátok fogni, fogjátok 
fel (Mt. 19, 12.); kitartóan fussatok, hogy el
érjétek (I. Kor. 9, 24.). Kiki fogja a maga dl
dozatát, és lépjetek be az úr csarnokaiba 
(95. zsolt. 8.), de ne kényszerből; hiszen aka
ratotok ura vagytok. Mert a "ne paráznál· 
kodjál, ne ölj" (Exod. 20, 13-14.) példájára 
nem mondhatjuk: ne házasodjál. Az előbbie
ket megkövetelik, az utóbbit felajánlják. Aki 
ezt megteszi. dicséretet érdemel: aki azokat 
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nem teljesíti, elkárhozik. Azokban az Or tar
tozástokat sürgeti; ha pedig ezekben valami
vel több kiadástok volt, hazatérve majd meg
adja nektek (Lk. 10, 35.). Gondoljatok arra a 
kitüntető helyre (bármi is legyen az) az ő fa· 
lain belül, amely sokkal jobb lesz, mint a 
fiaké és a leányoké. Gondoljatok arra az 
őrök névre (lz. 56, 5.). Ki tudná megmagya
rázni, milyen név lesz? De bármi is lesz, örök 
lesz. Ennek hitében, reményében és szerete· 
té ben tudtátok - nem a tilos házasságot eJ· 
kerülni, hanem a megengedettet átrepülni. 

31. fejezet. Ezért olyan nagy ez a hivatás. 
Ezt igyekeztünk veletek beláttatni, ameny
nyire erőnktől tellett. De minél kiválóbb és 
istenibb, annál inkább gondunkká teszi, hogy 
ne csak a dicsőséges tisztaságról, hanem a 
biztonságos alázatosságról is beszéljünk va
lamit. Ha tehát az örökös megtartóztatás hi
vei összehasonlítják magukat a házasokkal 
és a Szentírás nyomán úgy találják, hogy 
azok alulmaradnak munka és bér, buzgalom 
és jutalom dolgában: tüstént jusson eszükbe 
az írás: "Minél nagyobb vagy, annál inkább 
alázd meg magadat mindenben, és kegyel
met találsz Istennél" (Préd. 3, 20.). Az aláza
tosság mértéke kinek-kinek a saját nagysága 
mértékében van megadva: ennek veszedelme 
a kevélység, mely a nagyobbakra mindig 
jobban leselkedik. A kevélység szoknyájába 
kapaszkodik leánya, az irígység: valóban a 
kevélységtől mindig ez születik és sohasem 
hiányzik mellőle. Ebben a két rosszban maga 
az ördög fészkel. Ezért harcol az egész .M::· 

resztény' erkölcsi felfogás a legjobban a ke· 
1i:eresztény J:emekJrók. ti. 15 
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vélység, az irigység anyja ellen. Az aláza
tosságot ajánlja, mert azzal szerzi meg és 
tartja meg a szeretetet. Mikor erről az írás 
azt mondja: "a szeretet nem féltékeny", 
mintha számolt volna vele, hogy magyará
zatot keresunk rá, tüstént folytatja: "nem fu
valkodik fel" (l. Kor. 13, 4.). Mintha azt mon
daná: azért nem irígykedem, mert nem is ke
vélykedem. Ezért az alázatosság tanítója. 
Krisztus, először "kiüresítette önmagát, fel
vette a szolga alakját, emberekhez hassmló 
lett és külsejét tekintve úgy jelent meg, mint 
ember. Megalázta magát, engedelmes lett a 
halálig, és pedig a halálig a keresztfán" (Fi· 
lipp. 2, 1-8.). 

::13. fejezet. Mínden l(:ereszténynek alaza
tosnak kell lennie. Hiszen nevüket is attól 
a Krisztustól kapták, aki evangéliumának 
minden figyelmes olvasója előtt az alázatos
ság tanítójaként jelenik meg. Már pedig ez 
esetben az alázatosságot is azoknak kell a 
Jegbuzgóbban követniök és megőrizniök. 
akik valami jó tulajdonságban kitűnnek a 
többi keresztények közül. Buzgón kell tóre
kedniök arra, amit az elején idéztem: "Minél 
nagyobb vagy, annál inkább alázkodjál min
denben: akkor kegyet találsz Istennél (Sir. 
3, 20.). Ezért, minthogy a megtartóztatás, kü
lönösen pedig a szüzesség igen nagy érték 
Isten szentei számára, éberen ügyelni keil. 
hogy a kevélység meg ne rontsa. 

34. fejezet. A fecsegő és pletykálkodó no
ket Pál apostol rossza.Íólag emHti; szerinte ez 
a hiba a tétlenségből származik. "Kerülik a 
munkát", mondja, ,.megtanulnak házról-házra 
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járogatni, és pedig nemcsak munkát kerülve, 
hanem pletykálkodva, kotnyeleskedve, olya
nokat beszélve, amiket nem kellene". Előbb 
azt mondta róluk: .,A fiatalabb özvegyeket 
utasítsd vissza. Mert ha Krisztus ellenére át~ 
adják magukat az érzéklségnek, férJhez 
akarnak menni, s így büntetést vonnak ma· 
gukra, mivelhogy az első hűséget megszeg
ték": vagyis nem maradtak állhatatosak 
abban, amit előbb megfogadtak. Mégsem 
mondja róluk: "férjhezmennek", hanem: 
"férjhez akarnak menni". Mert sokan közü
Jük elállnak a házasságtól, de nem a maga
sabbrendű fogadalom kedvéért, hanem a 
nyilvános szégyen félelméből. Ez pedig szin· 
tén a kevélységből származik, melynek foly
tán inkább félünk az emberek nemtetszésé
től, mint az istenétől. Ezek tehát házasodni 
szeretnének, de nem teszik, mert büntetlen 
nem tehetik. Ezek inkább házasodnának, 
mint égnének, azaz a kívánság rejtett láng
jától lelkiismeretükben emésztődnének. Ezek 
bánják fogadásukat, de restellik megvallani. 
Ha ezek szívből meg nem javulnak, és lsten 
félelmével le nem gyözik az érzékiséget, 
akkor a halottakhoz számítandók, akár gyö
nyörűségnek élnek az Apostol szava szerint 
("mert amelyik bujálkodik, élőhalott" 1. Tim. 
5, 13., 11., 12., 6.), akár pedig munkában és 
böjtölésben. Mert ez utóbbiak szívbeli javu
lás nélkül fölöslegesek és inkább kérkedésre 
szolgálnak, mint jobbulásra. Az ilyeneknel{ 
nem kötöm lelkére az alázatosság nagy gond· 
ját, mert bennük még maga a kevélység is 
megzavarodik és megvérzödik lelkiismere-

ts• 
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tük sebétőL A szent alázatosság eme gondját 
nem erőltetem a részegesekre, kapzsikra, 
vagy más kárhozatos bajban szenvedőkre 

sem, akik testi megtartóztatást fogadtak, de 
romlott erkölcseikkel kötelezettségük ellen 
tesznek - legfeljebb csak akkor, ha bajaik
kal még kérkednek is, ahelyett, hogy beér
nék bűnhődésük elhalasztásávaL Azokról 
sem beszélek, akik ehhez a nagy fogadalom
hoz nem méltó, előkelő öltözékkel, feltűnő 
fejdísszel, vagy ágaskodó konttyal akarnak 
tetszést aratni, vagy olyan vékony fátyollaL 
amely alatt a hajhálót is meglátni. Az ilye
nek számára egyelőre nem az alázatosság, 
hanem a tisztaság és a gondos szemérmesség 
dolgában kell parancsokat adni. De mutass 
nekem valakit, aki örök megtartóztatást fo
gadott és ezektől, valamint minden effajta 
erkölcsi hibától és folttól mentes: annál majd 
aggódom a kevélység miatt, és akkora ki
válóságát féltem a pöffeszkedő felfuvalko
dástóL Minél inkább benne lesz az, amivel 
tetszhetik önmagának, annál inkább félek, 
nehogy önmaga tetszésével annak ne tessék, 
aki "a kevélyeknek ellentáll, az alázatosak
nak pedig kegyelmet ad" (Jak. 4, 6.). 

35. fejezet. A szűzi érintetlenség legfőbb 
tanítóját és egyben példáját bizonyosan 
Krisztusban kell látnunk. Taníthatnék-e hát 
a megtartóztatáknak az alázatosságról töb
bet őnála, aki a maga nagysága felemlítése 
után mindenkinek azt mondta: "Tanuljatok 
tőlem, mert szelíd vagyok és alázatosszívű"? 
Es meg akarván mutatni, mekkorából mivé 
lett érettünk. ezt mondta: .. Hálát adok ne· 
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ked, Atyám! mennynek és földnek Ural hogy 
elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, 
és kinyilatkoztattad a kisdedeknek. Igen, 
Atyám! mert így tetszett neked. Mindeneket 

. átadott nekem Atyám; és senki sem ismeri 
a Fiút más, mint az Atya, az Atyát sem is· 
meri senki más, mint a Fiú, és akinek a Fiú 
ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, kik elfáradtatok és meg vagy
tok terhelve, és én felüdítlek titeket. Vegyé
tek magatokra az én igámat, és tanuljatok 
tőlem, mert szelíd vagyok és alázatosszívű" 
(Mt. 11, 25-29.). ű, ő, akinek az Atyd min
deneket átadott, akit nem ismer senki más, 
csak az Atya, és aki egyedül ismeri az Atyát, 
nem mondja: Tanuljatok tőlem világot •.e
remteni, halottakat feltámasztani, hanem: 
"mert szelíd vagyok és alázatosszívű". O, mi
lyen üdvös tanítás! O Ura és Mestere a hii
landóknak, kik megitták a kevélység kely
hében felkínált halált! Csak olyat akart ta
nítani, ami őbenne is megvolt, és nem akart 
olyat parancsolni. amit maga nem tett me~. 
Látlak téged, jó Jézusom, általad megnyitott 
hitem szemével, amint az emberi nem nagy 
gyülekezetében felszólalsz és kiáltasz: "Jöj
jetek hozzám és tanuliatok tőlem". O Isten 
Fia. ki által minden lett, kérlek, minek jöj
jünk? kérdem, mit tanuljunk tőled, aki mind· 
nyáiunk közt Ember Fia lettél? Azt mondia: 
"Mert szelíd vagyok és alázatosszívű". Hát 
ezért reitetted magadba a bölcsesség és tudo
mány minden kincsét (Kolossz. 2, 3.), hogy 
becsülni tanuliuk benned szelídségedet és 
alázatos szívedet? Hát olyan nagy dolog ki· 
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esinek lenni, hogy egyáltalán nem is tan1tl· 
ható meg mástól, csakis tőled, aki olyan 
nagy vagy? Bizony, egészen úgy van. Mert 
csakis akkor iön meg a lélek nyugalma, ha 
kipusztult belőle az a nyugtalan felfuvalko
dás, ami által önmaga előtt nagy, de a te 
szemedben beteg volt. 

36. feiezet. Hallgassanak rád, iöiienek hoz
zád, tanulfák meg tőled a szelídséget és alá
zatosságot, akik irgalmasságodat és igazsá
godat keresik és neked élnek, neked, nem 
maguknak. Hall i a meg a fáradozó és megter
hel t, aki úgy küzködik terhével, hogy szemé-t 
se meri az égre emelni: az a messziről kö
zelgő, mellét verő bűnös (Lk. 18, 13.). Hallja 
meq az a százados, aki nem méltó, hogy haj~ 
lékába téri (Mt. 8, 8.}. Hallia meg Zakeus. :t 

f()vámos, ki kárhozatos búneinek nyereséqét 
négvszeresen fizeti vissza (Lk. 9, 2-8.) 
Hallia meg a város bűnös asszonya, aki 
annyira mossa könnyeivel lábadat, ameny
nvire nyomdokaidat kerülte (Lk. 7, 37-A.}. 
Halliák meg a paráznák és a vámosok, akik 
a mennyek országában megelőzik az írác;tu
dókat és farizeusokat (Mt. 21. 31.). Halliák 
meg minden nyavalyákban szenvedók, akik
kel egy asztalhoz ültél az orvost nem keres.') 
úgynevezett egészségesek botránkozására. 
mikor te nem jöttél hívni az igazakat, hanem 
a búnösöket a búnbánatra (Mt. 9, 11-13.) 
Míndezek hozzád megtérvén könnyen meg
szelídülnek és megalázkodnak előtted, ha rá
emlékeznek gonosz életükre és megbocsátó 
irgalmasságodra. Mert .. amikor elhatalmaso· 
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dott a bűn, még bőségesebb lett a kegyelem" 
(Róm. 5, 20.). 

38. fejezet. De tekintsd meg a szűzek, d 

szent ifjak és leányok seregét: ez a fajta 
Egyházadban nevelkedett, anyja emlőjétől 
neked nőtt fel, nyelvét a te neved szoktatta 
beszédre, mert úgy szívta beléömlő nevedet, 
mint csecsemőkora tejét. Egyikük sem 
mondhatja: "ki azelőtt káromló üldöző s gya
lázkodó voltam, azonban irgalmat leltem az 
Isten előtt, mert hitetlenségemben tudatla
nul cselekedtem (1. Tim. 1, 13.), sőt elvállal
ták, megfogadták azt is, amit nem parancsol
tál, hanem csak az önkéntes vállalkozóknak 
ajánlottál, mondván: "aki fel tudja fogni, 
fogja fel". Férfiatlanná tették magukat a 
mennyek országáért, de nem fenyegetésedre, 
hanem buzdításodra (Mt. 19, 12.). Ezeknek 
kiálts, ezek hallgassanak téged, mert szelíd 
vagy és alázatosszívű. Amilyen nagyok ezek, 
annyira alázzák meg magukat mindenben. 
hogy kegyelmet találjanak előtted. Igazak: 
de olyanok-e, mint te, bűnösök megigazf
tója? Tiszták: de anyjuk méhe még bűnben 
táplálta öket (50. zsolt. 7.). Szentek: de te 
egyenesen a szentek szentje vagy. Szúzek: 
de nem születtek még szűztöl is. Lélekben és 
testben érintetlenek: de ök nem testté vált 
Ige. És mégis ne a bocsánatot nyert bűnösök
től, hanem tőled, magától az Isten Bárányá
tól, ki elveszed a világ bűneit (Ján. l, 14 .. 
29.), tőled tanuljanak, mert szelíd vagy és 
alázatosszívű. 

ú, szentül szemérmes lélek, te a testi 
kívánságot még a megengedett házasságig 
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s~m engedted szabadjára; mulandó testednek 
még utódok biztosításáért sem kedveztél; 
te ingatag földi erőidet égi életmódra emel
ted. Nem is küldelek téged alázatosságot 
tanulni a vámosokhoz és bűnösökhöz (bár 
azok a mennyek országában a kevélyek elé 
kerülnek). Nem küldelek hozzájuk, mert 
méltatlan volna a sértetlen szűzességet azok 
utánzására küldeni, kik a tisztátalanság 
mélyéről szabadultak ki. Az ég Királyához 
küldelek: az emberek teremtőjéhez, ki az 
emberek közt emberré teremtődött; az embe
rek fiainál ékesebbhez (44. zsolt. 3.); ahhoz, 
aki az emberekért az emberek megvetettie 
lett, aki a halhatatlan angyalok ura létére 
nem átallotta halandó embereknek szolgálnL 
Ot valóban nem bűnös volta tette alázatossá, 
hanem a szeretet, mely "nem féltékeny, nem 
fuvalkodik fel, nem keresi a magáét" (1. Kor. 
13, 4--5), mert "Krisztus sem kereste a 
maQa kedvét, hanem amint meg van írva: 
Szidalmazóid szidalmai . reám hullottak". 
(Róm. 15, 3.) Eredj, meni hozzá és tanuli tőle, 
mert szelíd és alázatosszívű. Nem ahhoz 
mégv, aki szemét nem merte éQre emelni a 
gonoszság terhétől, hanem ahhoz, akit az 
éQből hozott le a szeretet súlva. IJán. 6, 38.) 
Nem ahhoz méQV, aki súlyos bűnei bocsá
natát keresve könnveivel mosta Urának lá
bát. hanem ahhoz, aki szolgáinaklábátmosta 
meQ, mikor minden bűnök bocsánatát me~· 
adta. (Ján. 13, 5.) 

Ismerem szűzessétJed méltósáQát. Nem is 
aiánlom neked utánzásra a bűneit alázatosan 
megvalló vámost: de féltelek az érdemeit ke· 
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vélyen hánytorgató farizeus példájától. (Lk. 
18, 10-14.) Nem mondom, ne légy olyan, 
mint akikről írva van: "Megbocsáttatott az 
ő sok bűne, mert nagyon szeretett", de félek, 
hátha kevéssé szeretsz, mert vélekedésed 
szerint neked keveset bocsátanak meg. (Lk. 
7, 38., 47.) 

39. fejezet. Mondom, nagyon féltelek, mert 
ha azzal dicsekszel, hogy bármerre jártában 
követed a Bárányt, felfuvalkodó kevélység 
miatt nem tudod majd követni a szük utakon. 
Jobb lesz neked, szüzi lélek, ha szüzi mivol
tod szerint szívedben megőrzöd azt, aminek 
újjászülettél, testedben megőrzöd azt, ami
nek születtél, de mégis fogansz az úr félel
métől és megszülöd az üdvösség lelkét. Hz. 
26, 18.) Félelem ugyan nincs a szeretetben, 
de csak a tökéletesben; az írás szerint: "a 
tökéletes szeretet kizária a félelmet" (1. Ján. 
4, 18.): de az emberek félelmét, nem az Iste
nét; az ideigvaló bajok félelmét, nem a végső 
isteni ítéletét. "Ne légy fennhéiázó, hanem 
félj." (Róm. 11, 20.) Szeresd Isten jóságát. 
de félj szigorúságától: m!nd a kettő viss7.a
tart a kevélységtől. Mert szeretetból félsz, 
nehoqy súlyosan megbántsd azt, akit sze
retsz és aki téged szeret. Mert van-e s(tlvo
sabb sértés, mint kevélvséged miatt szembe
kerülni avval. aki érted szembeállt a kevé
lyekkel? Es kiben leQven meg az örökké
tartó, tiszta félelem (18. zsolt. 10), ha ~.em 
benned, aki nt>m a világ dolgával gondolsz, 
hoqvan tessél feleséqednek, hanem az úr 
dol9aival, hogvan te!'lsél az úrnak? {1. Kor 
7, 32.) Az a másik félelem nincs meg a ~ze-
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retetben, de ez a tiszta félelem nem tavozik 
aszeretet mellől.Ha nem szeretsz, félj: hátha 
elveszet; ha szeretsz, félj: hátha nem tetszel. 
Azt a félelmet a szeretet kizárja: ezzel haza
siet. Szent Pál apostol is mondja: "Nem vet
tétek ugyanis a szolgaság lelkét, hogy ismét 
csak féljetek, hanem vettétek a gyermekké
fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba! 
(Atyánk)". (Róm. 8, 15.) úgy hiszem, arról a 
félelemről beszél, mely az úszövetségben 
adatott, hogy el ne veszítsék ama javakat, 
melyeket Isten megígért nekik, nem mint 
kegyelembéli fiaknak, hanem még mint Tör
vény alatti szolgáknak. 

Van még egy másik félelem is: az 
örök tűz félelme. Ennek elkerülésére !!;ten
nek szolQálni, bizony még nem a tökéletes 
szeretet dolga. Mert más a jutalom vágya 
és más a büntetés félelme. Más hangok e':1:ek: 
"Hová mehetnék lelked elől? Hová menekí11-
hetnék színed elől?" (138. zsolt. 7.) és mások 
ezek: ,.Eovet kérek az úrtól, azért esede
zem: Hadd Jakiam az úr házában éltemnek 
minflen mmián: hadd lás~am a'l: ""'r nomná
iát. harfd látoga~sam temnlomát" és .. Ne f')r· 
ditc;d el tólern arcodat" (26. zsolt. 4, 9 l, mP.g: 
"Snvároova vácvakozik lelkem az úr ud,ra. 
ra iba". (81. zsolt. 3.) A'wk a hanook ~sak 
mAracllanak annak, aki nem merte égre 
emelni s7emét. meo aki súlvos bűneinek 
borsánatára könnvekkel mosott láhat~ emez 
meq a tP hanood leoven, mert 1'17.71'11 törórlnl, 
ami a7. úré. hoov testhen és Mlekben S7ent 
l~ov. Azok <~ hangok a kfn7.Ó félelemhe7. tar
toznak. melyet a tökéletes szeretet kizár: 
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ezek pedi~ az Isten tiszta félelmét kísérik, 
mely örökké megmarad. Es mind a két cso
portra áll: "Ne légy fennhéjázó, hanem félj", 
hogy az ember sem bűneinek menteqetésé
vel, sem állítólagos büntetlenségével ne 
kevélykediék. Mert maga Pál is, bár azt 
mondta: "Nem 'Vettétek ugyanis a szolgaság 
lelkét, hogy ismét csak féljetek", méois a 
szeretettel járó félelemmel mondia: "Es én 
félelemmel és nagy rettegésben voltam nála
tok". (I. Kor. 2, 3.) Ö használta a fentemlített 
mondást is, nehogy az olaifa letörött ágaival 
szemben a beoltott ág kevélykedjék: ,.Ne 
légy fennhéiázó, hanem féli". Ö mondia:, 
intvén általában Krisztus minden tagiát: 
"munkáliátok űdvösséPteket félelemmel és 
retteoéssel. Mert az Isten az, aki bennetek 
az akarást és a vé<;Jhe?:vitelt egvaránt mű
veli a ióakarat szerint" Filip. 2, 12-3.); ne
hoqv csak az Ószövetségre tartsu le érvénves
nek az írást: "S·7.0lgáliatok az úrnak retteove, 
uj ionpiatok előtte remeove". (2. zsolt. 1 f .) 

40. fe;ezet. Az Eovháznak. ennPk a S?:~nt 

tec:;tnelc melvik tagia tartm:jk inhhan P'">n
doc:'kodni arról. hogv a Szentlé1ek JeovP.n 
raiti\, m;nt az. aki szú?:i S?:entc:;~oP.t foo<~dntt'? 
DP. hnovan lepven raita. ha helvét nP.rn ta
láli"? 1\:s mi rn~c:; a helvP.. mint 1'17. al:hi'ltos 
s?:fv? Azt meotöltheti. attól nem kell vic:;:::?:a
ril'lrlnia, a?:t nem nvomia el, hant=~m felemP.li. 
}-t;c:?:en nviltl'ln rneg is van mondv::~: .. Kire 
tP'k;ntpl{ tehM? Arri\ .. l'l'ki S7Po6nv, nlci mPo. 

tnl't lellni s <'lk i hec:;7Meirnet f~li" .. fT z. 66. 2.) 
M~r ioAz módra élc:'!., mÁr iárnhmrtn ~l•n 
szemérmesen. szentűl. c:;zúzi tisztaságban 
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élsz: de mégis csak élsz, és nem alázkodol 
meg ezek hallatára: "Nem megpróbáltatás-e 
az ember élete a földön?" (Jób 7, 1.) Nem 
rettent vissza az öntelt büszkeségtől a "Jaj 
a világnak a botrányok miattl?" (Mt. 18, 1.) 
Nem remegsz meg: hátha belekerülsz abba 
a sokaságba, melyben "meghül a szeretet, 
mert megnövekszik a gonoszság?" (Mt. 24, 
12.) Nem veredamelled ezek hallatára: "Aki 
tehát azt hiszi magáról, ho~y áll, vigyázzon, 
hogy el ne essék?" (1. Kor. 10, 12.) Ilyen 
súlvos isteni intelmek és emberi veszedel
mek között még a szent szúzeket is olynehe
zen vegyük rá az alázatosságra? 

41. leiezet. Ugyan mit higviünk: mi másért 
em-'edi meg Isten, hogy soraitokba sok olvan 
kerülíön, aki maid elesik vagy megesik, ha 
nem azért. hogy ezek elestére a ti félelmetek 
növekediék és vele kevélységtek összezsu
gorodiék? Mert úgy gvúlöli ezt az Isten, hogy 
csak ez ellen az egy ellen alázza meg m~gát. 
VRPV mMis, iPa?:án azért félnél kevésbbé, 
azért fuvalkodnál fel iobban, sőt kevésbbé 
S7eretnM a téPed önátad~sig sze'rető Tstf!nt 
(Gal. 2. 20.), mert qyermekkorodtól Vl'lllác:os, 
S7em~rrnes. szentül tiszta, érintetlenül szüz 
életed folvtán kevesebbet bocsMott meo ne
ked? Mintha h~a7.án nem kellene égőbben 
S7erP.tned őt. amiért nem engedett olvan 
bilnnkhe esned. amilveneket a botrÁnyos 
életről meqtérteknek bocc:átott meo'? Hát aozt 
a fttri7etto;t, aki kevésbbé szeretett. mert 
v~lekedPc;e sozerint kevesebbet bocsátottak 
meo neki (Lk. 7. 36--47.), milven téverlés 
vakitott<t meg? Nem az, hogy tudattanba 
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véve az lstentől jövő megigazulást, a magáét 
akarta helyébe állítani, és nem vetette magcit 
alá az Istentől való megigazulásnak? (Róm. 
10, 3.) De ti, választott nemzet, sőt válasz
tottak választottjai, ti Bárányt követő szüzi 
karok, ti is "kegyelembő' üdvözültet~ a hit 
által és nem magatoktól. Az lstennek aján
déka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki 
sem dicsekedjék. Hiszen az ő müve vagyunk, 
Krisztus Jézusban teremtett minket jócsele
kedetekre, melyeket az Isten előre elkészí
tett, hogy bennük éljünk". (Efez 2, 8-10.) 
Hát csak nem szerelitek őt annál kevésbbé, 
minél jobban kitüntetett ajándékokkal? 
Mentsen meg ilyen borzalmas esztelenség
től! De az Igazság szava szerint igaz, hogy 
akinek kevés bocsáttatik meg, az kevésbbé 
szeret. Tehát hogy égőn szerethessétek Istent 
(kinek szeretetében szabadok vagytok a 
házassági köteléktől), vállaljátok magatokra 
mindama bűnök megbocsátását, melyeket az 
ő oltalma folytán nem követtetek el. Hiszen 
szemetek "állandóan az úrra tekint, mert ő 
húzza ki lábatokat a tőrből (24. zsolt. 15), 
és: "Ha nem az úr őrzi a várost, őre hasz
talan virraszt felette". (126. zsolt. 2.) És ma
gáról a megtartóztatásról szólva, az Apostol 
ezt mondja: "Mert azt szeretném, hogy mintl
nyájan olyanok legyetek, mint én magam, 
de kinek-kinek saját ajándéka van Istentől, 
éspedig az egyiknek így, a másiknak meg 
amúgy". (l. Kor. 7, 7.) Kinek az ajándékai 
tehát? ki osztja ki mindenkinek a magáét 
ahogyan ó akarja? (U. o. 12, 11.) Isten, aki
ben nincsen igazságtalanság. (Róm. 9. 14.) 
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Ezért lehetetlen, vagy nagyon nehéz az em
bernek belátni, hogy milyen igazság szerint 
cselekszik az egyiknél így, a másiknál úgy: 
kételkedni azonban mégsem szabad, hogy 
igazság szerint cselekszik. "Hiszen mid van, 
amit nem kaptál?" (l. Kor. 4, 7.), vagy mi· 
csoda fordított módon szereted kevésnoé azt, 
akitól többet kaptál? 

42. iejezet. Amiért is a felöltendő alázatos
ság első gondolata az legyen, hogy Isten 
szúze ne magának köszönje mivoltát. Tudja 
meg, hogy ez a gyönyörű ajándék felülről 
származik a világosság Atyjától, akinél nincs 
változás, sem árnyéka a változandóságnak. 
(Jak. 1, 17.) Akkor majd nem gondolja, hogy 
kevés bocsáttatott meg neki, nem veszi tu
datlanba az Istentől jövő megigazulást, nem 
akarja helyébe a magáét állítani és ezáltal 
magát az isteni megigazulás alól kivonni. 
Ebben a hibában leledzett az a bizonyos 
Simon; alul is maradt avval az asszonnyal 
szemben, akinek sok megbocsáttatott, mert 
nagyon szeretett. úvatosabb és igazabb 
gondolkodás lesz, ha minden bűnt megbocsá
tottnak veszünk, aminek elkövetésétől Isten 
megóvott. Emellett tanuskodnak a Szentírás 
jámbor könyörgései is; azokból kiviláglik, 
hogy az Isten parancsait is csak a parancsoló 
ajándékából és segítségével lehet teljel'Í· 
teni. Hiszen hazug módra kérnénk valamit, 
ha kegyelmének segítsége nélkül is megtehe t
nénk. Van-e valami általánosabb és nagyobb 
parancs, mint az Isten parancsainak megtar
tására irányuló engedelmesség? ]js rájövünk, 
hogy még ezt is kérik: .,Te azt parancsol· 
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tad, hogy rendeleteidet gondosan meg kell 
tartani. Bár arra irányulnának utaim, hogy 
megtartsam törvényedet! Akkor meg nem 
szégyenülök, ha minden parancsodra ügye
lek". ( 118. zsolt. 4-6.) Előbb azt állítja, hogy 
Isten megparancsolta, azután meg kéri, 
hogy teljesíthesse. Ez azért történik, hogy 
ne vétkezzék; ha pedig vétkezett volna, akkor 
a bűnbánat parancsa következik. Különben 
a bűn védelme és mentegetése miatt elvész 
a tettes, mert bűnbánat útján nem akarja 
elveszteni tettét. De ezt is az Istentől kér-

, jük, hogy belássuk: csakis az ő adományából 
lehetséges. "Tégy Uram lakatot szájamra, 
reteszt ajkam ajtajára; ne engedd, hogy szí. 
vem gonoszságra térjen, és mentegetvén 
mentegessem bünömet, mint azok az embe
rek, akik gonoszságot cselekszenek." (140. 
zsolt. 3-4.) Tehát ha kérjük és kívánjuk az 
engedelmességet is, mellyel parancsait meg. 
tartjuk, meg a bűnbánatot is, mellyel hibáin
kat mentegetés helyett vállaljuk, akkor vilá· 
gos, hogy ezek is csak az ő ajándékából 
vannak meg, az ő adományából teljesednek, 
Az engedelmesség dolgában egész nyilta."'\ 
ez áll: "Az úr igazgatja az ember lépteit, s 
útját ő szabja meg (36. zsolt. 23.); a bűn
bánatról is azt mondja az Apostol: "hátha 
egyszer töredelmet ad nekik az Isten?'' (II. 
Tim. 2, 25.) 

43. fejezet. De magáról a megtartóztatás· 
ról is nemde egész nyiltan mondatott: "De 
mivel láttam, hogy senki nem lehet meg
tartóztató, csak az, akinek Isten megadja, -
és már az is bölcsesség volt: tudni, hogy éiZ 
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kinek az adománya"? (Bölcs. 8, 21.) Mégis: 
ta!án a megtartóztatás Isten adománya, de 
az ember adja hozzá a bölcseséget, mellyel 
megismeri, hogy lsten ajándéka, nem a ma
gáé. Dehogy! Söt: "Az úr vakká teszi a böJ 
eseket" (145. zsolt. 8.), és "Megbízható az úr 
bizonysága, bölcseséget ád a kisdedeknek" 
(18. zsolt. 8.), meg "ha pedig valaki közüle
tek bölcseség nélkül szűkölködik, kérje az 
Istentől, aki mindeneknek bőven ad és nem 
hányja fel; és megadatik neki". (Jak. 1, 5) 
A szűzeknek is bölcseknek kell lenniök, ne· 
hogy lámpásaik kialudjanak. (Mt. 25, 4.) Mí· 
lyen bölcsek? "Nem nagyravágyók, hanem 
együttérzők az alacsonyrendűekkeL" (Róm. 
1~. 16.) "Az embernek pedig" maga a Böl
cseség "mondotta: Ime az úr félelme: ez a 
bölcseség." (Jób. 28, 28.) Ha tehát semmid 
sincs, amit nem kaptál, "ne légy fennhéjázó. 
hanem félj." (Róm. 11, 20.) És ne csak egy 
kissé szeress, mintha csak keveset bocsátot
tak volna meg neked, hanem inkább nagyon 
szeresd azt, aki oly sokat ajándékozott ne
ked. Mert ha szerel az, aki azért kapott aján
dékot, hogy vissza ne utasítsa, mennyivel 
inkább szeressen az, aki azért kapott, hogy 
megtartsa? Ugyanis aki kezdettől fogva er
kölcsös volt, azt ő vezeti, aki erkölcstelen
ből erkölcsössé lesz, azt ő tériti jó útra; és 
aki mindvégig erkölcstelen marad, azt ó 
hagyja el. Mindezt megteheti rejtett ítélettal. 
de nem igazságtalannal; és talán azért ma
rad rejtve, hogy jobban féljünk és kevésbbé 
kevélyked jünk. 

44. fejezet. Mármost. ha tudjuk, hogy Isten 
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kegyelméből vagyunk, akik vagyunk, akkor 
ne essünk a kevélység másik csapdájába, és 
Isten kegyelmével egyenesen felfuvalkodva 
ne vessük meg a töbieket. Az a másik fari
zeus ebből a hibából kifolyólag hálát i.s 
adott Istennek a kapott javakért, meg le is 
nézte a bűneit megvalló vámost. (Lk. lB. 
10-14.) Mit tegyen most a szüz, hogyan 
gondolkodjék, hogy fennhéjázó ne legyen 
azokkal szemben, akik az ő ajándékát nélkü
lözik? Ne színlelje az alázatosságot, hanem 
valósággal alázatos legyen; mert az aláza
tosság színlelése még nagyobb kevélység. 
A Szentírás is, meg akarván mutatni, hogy 
az alázatosságnak valódinak kell lennie, e 
szavak után: "Minél nagyobb vagy, annál 
inkább alázkodjál mindenben", rögtön így 
folytatja: "Akkor kegyet találsz Istennél" 
(Sir. 3, 20.): ott tudniillik, ahol színlelve úgy
sem alázhatná meg magát. 

45. fejezet. Hát tovább? Van-e valami, 
amire gondolva Isten szüze nem merészeii 
magát a hivő asszonyok elé helyezni, de 
nemcsak az özvegyek, hanem a férjesek elé 
sem? Nem az elvetemült szüzről beszélek. 
mert ki ne tudná, hogy az engedelmes asz
szony az engedetlen szüznél előbbre való? 
De ha mind a ketten engedelmeskednek 
Isten parancsainak: akkor is olyan félve 
fogja többretartani a szent szüzességet a bár
milyen tiszta házaséletnél és többre becsülní 
a százszoros termést a harmincszorosnál? 
Természetesen kétség nélkül többre tartja 
egyik dolgot a másiknál. Viszont ez meg ez 
az engedelmes és istenfélő szűz magát elé 

JCereszt~nY remeklrók. 8 16 
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ne merje tolni annak meg annak az enge
delmes és istenfélő asszonynak; külőnben 
nem lesz alázatos, és "Isten a kevélyeknek 
eHenáH". (Jak. 4, 6.) Mue gondoljon tehát? 
Isten rejtett ajándékaira, melyeket kinek
kinek önmagában is csak a kísértés ősztő· 
ké!ése hoz telszínre. Mert hogy mást ne is 
említsek: Honnan tudja a szüz (bármennyire 
tőrőd1k is az úr dolgaival, hogyan tessék az 
úrnak [I. Kor. 7, 32.}), hogy például ő vala
milyen rejtett lelki gyengesége miatt még 
éretlen a vértanuságra, az az asszony ellen
ben, akinek nyiltan főlébehelyezkedett, már 
ki tudja inni a krisztusi alázatosság kelyhét, 
melyet ő nagyratörő tanítványainak előfel
tételként odaállított? (Mt. 20, 22.) Mondom, 
honnan tudja, hogy a másik nem Crispina-e 
már, amikor ő még bizony nem Thecla? 
Valóban, ennek az erénynek is csakis a 
próbáratétel a bizonyítéka. 

46. fejezet. Olyan nagy ez az ajándék, 
hogy némelyek ezt értik a százszoros termé
sen. Az Egyház tekintélye szalgáltatja hozzá 
a legfényesebb tanuságot. Hiszen jól tudjtik 
a hívek, hogy az áldozat bemutatásának me· 
lyik részében történik a vértanuk nevének 
és melyikben az elköltözött szerzetesnők ne· 
vének felolvasása. De hogy mit jelentsen a 
különböző fokú termékenység, az lássa, aki 
ezeket nálunknál jobban érti. Lehet, hogy a 
százszoros termésben van a szűzesség, a 
hatvanszorosban az özvegység, a harminc
szorosban a házasélet; lehet, hogy a száz· 
szoros termés jobban illik a vértanuságra, a 
hatvanszoros a szűzességre. a harmincszoros 
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a házaséletre; lehet, hogy a vértanusággal 
egyesült szűzesség tölti be a százas mérté
ket, egyedül meg csak a hatvanasat, a har
mincast nyerö házasok pedig a hatvanasig 
jutnak, ha vértanuk is voltak; lehet, hogy 
(ez nekem valószínűbbnek is tetszik) mivel 
az isteni kegyelemnek sok ajándéka van. 
egyik nagyobb és jobb a másiknál az Apos
tol szava szerint: "Törekedjetek azonban a 
jobb adományokra" (I. Kor. 12, 31.), azért 
úgy kell értelmezni, hogy a háromféle cso
portnál jóval többféle adományról van szó. 
Először is, nehogy az özvegyi megtartózta· 
tást gyümölcstelennek tartsuk, vagy a tiszta 
házasélet szintjére tegyük, vagy a s7l'tzi 
dicsóségig értékeljük; aztán meg, nehogy azt 
gondoljuk, hogy akár a külső megpróbálta· 
tás híján tisztán a lelki magatartásban meg
nyilvánuló, akár a szenvedésben megpróbált 
vértanuság a fönti háromféle tisztasághoz 
kapcsolódva nem jelent termésben növeke
dést. Végül feltehetjük, hogy sokan meg· 
őrzik a szúzi tisztaságot, de az úr ama •-;za
vának követése nélkül: "Ha tökéletes akarsz 
lenni, menj, add el, amid vagyon, és oszd d 
a szegényeknek, és kincsed leszen a meny
nyekben, és jer, kövess engem" (Mt. 19, 21.), 
és így nem is mernek ahhoz a közösséghez 
társulni, amelyben senkinek sincs sajátja, 
hanem mindenük közös. (Ap. csel. 2, 44; 
4, 32.) Nem gondoljuk, hogy ezzel az élet
móddal a szüzek termése bővebb lesz? Vagy 
azt gondoljuk, hogy enélkül semmit sem 
gyümölcsöznek? 

Tehát sokféle ajándék van: egyik szebb f.s 
t 6• 
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magasabbrendű a másiknál, mindenkinek 
külon-külön. És az egyik gyümölcsöt hoz 
kevesebb, de értékesebb adományból, a má
sik meg alacsonyabbrendű, de több ado
mánybóL És ki merné azt megítélni, hogy 
az örök dicsöség kiosztásánál hogyan mérik 
öket össze és hogyan különböztetik meg 
öket? Pedig biztos, hogy küiönfélék, és né
melyek nemcsak a jelen, hanem az örök 
életre is hasznosabbak. De úgy gondolom, az 
Or elegendőnek tartotta háromféle fokozatot 
megemlíteni, a többit átengedte a hozzá
értőknek. Mert a másik evangelista is csak 
a százszorosat emlegeti (Lk. 8, 8.): talán 
azért a másik kettót nem ismerte, vagy el
utasította? nem inkább elhagyta, hogy rá
jöjjenek ? 

De amint már mondani kezdtem, akár száz
szoros termés az odaadó szűzesség, akár va
lami más, eddig említett vagy nem említett 
módon kell értelmeznünk a termékenységi 
különbséget, véleményem szerint mégis senki 
sem meri a szűzességet a vértanuság elé he
lyezni. Azt sem igen fogják kétségbevonni, 
hogy ez az ajándék a kivizsgáló kísértés 
híján rejtett marad. 

47. fejezet. Van tehát a szűznek mire gon· 
dolnia, ami majd hasznos lesz alázatosságá
nak megőrzésére. Igy majd nem sérti meg a 
minden adományok közül kimagasló szere
tetet, ami nélkül bizony akármije van, kevés 
vagy több, nagy vagy kicsi, semmije sin
csen. Mondom, van mire gondolnia, hogy feJ 
ne fuvalkodjék és ne féltékenykedjék: tartsa 
csak a szűzesség javát a házasságénál sokkal 
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többnek és jobbnak; de mégse tudjon róla, 
hogy ez vagy az a házasember tudna-e már 
Krisztusért szenvedni, amikor pedig ö még 
nem tudna (és csak azzal kímélődik meg. 
hogy gyengeségét a kísértés próbára nem 
teszi) . .,Hűséges az Isten", mondja az Apos
tol .,és nem fogja megengedni, hogy erőtö
kön felül szenvedjetek kísértést, hanem a 
kísértéssel együtt a kimenekülést is meg· 
adja, hogy elviselhessétek." (1. Kor. 10, 13.) 
Tehát esetleg ez vagy az a házaséletet a 
maga nemében dícséretes módon élő ember 
a gonoszságot erőltető ellenséggel szembE!n 
már belső részeinek széltépésével és kiömlé
sével is tud harcolni; míg azok a gyermek
koruktól megtartóztatókés magukat a meny
nyek országa kedvéért férfiattanítók meg 
nem tudnának ilyeneket elviselni az iga7-
ságért, vagy magáért a tisztaságért sem. 
Ugyanis más dolog nem hajlani a rábeszé
lésre és hízelgésre az igazság és a szent 
fogadás kedvéért, és más dolog meg nem 
hajolni a kinzás és verés előtt. Ezek a lélek 
erőiben és képességeiben rejtőznek, és csak 
a kisértésben nyilvánulnak meg. a megpró
báltatásban lesznek láthatóvá. Tehát hogy 
fel ne fuvalkodjék valaki azzal. amire képes. 
gondoljon alázatosan arra, hogy nem is 
tudja, esetleg milyen sokkal kiválóbb <.lo
logra nem képes; mások viszont, akikben az 
ő maga dícséretére szolgáló tulajdonsága 
nincs meg, és nem is fogadták meg, mégis 
képesek arra, amire ő nem képes. Igy rna.id 
nem tettetett, hanern valódi alázatosságból 
beteljesedik: .,a tisztelet dolgában egymást 
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megelőzők" (Róm. 12, 10.), és .,alázatosság· 
ból kiki köztetek tekintse a másikat fölötte
sének". (Filipp. 2, 3.) 

48. fejezet. Most már mit mondjak magá· 
ról a vétektől való óvakodásról és vigyá
zatról? .. Ki mondhatja: tiszta az én szívem, 
tiszta vagyok a bűntől!?" (Péld. 20, 9.) 
A szent szűzesség ugyan az anyaméhtól 
kezdve teljes, de az Irás azt mondja: .,Lc
het·e az embemek igaza az Istennel szem
ben, és lehet-e tiszta az asszony szülötte?" 
A hitben is megórzódik egy bizonyos sértet
len szűzi tisztaság, melynek kedvéért az Egy
ház, mint tiszta szűz egy férfi számára k!· 
választatik; de az az egy férfi nemcsak a 
testben és lélekben szűzeket, hanem egy· 
általán minden keresztényt, a lelki emberek
től kezdve le egészen az anyagiasokig, é\'l 

apostoloktól a bűnbánökig (mintegy az 
,.egek egyik végétól a másik határáig [Mt. 
24, 31.1): mindenkit megtanított imádkozni éc; 
az imádságban ezt mondani: ,.és bocsásd 
meg a mi vétkeinket, miképen mi is meg
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek". (Mt. 6. 
12.) :es ezáltal megmutatta, hogy kérésünkön 
keresztül arra is emlékeznünk kell. mik va. 
gyunk. Nem is azokért a búnökért kell ilyen 
szavakkal imádkoznunk, melyek a kere~;7.t· 
sé~7et megelőző időből valók és a kereszt
séQben Krisztus béké ie által - hisszük -
meQbocsáttatnak. Hiszen akkor ezt az imád
sá~7ot csak a hittanulóknak kellene monda
niok a kereszts~g ideiéig. Pedig a meg
kereszteltek imádkozzák: elöliárók és néot>k, 
pásztorok és nyáfak ei!Yaránt. Igy eléggé 
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bebizonyosodik, hogy ebben a csupa kísér
tés-életben (Jób. 7, 1.) senki sem dicseked
hetik minden bűntól való mentességével. 

49. fejezet. Ezért Isten feddhetetlen sZÚ7.űi 
is, bűneiktól megtisztulván és szüzességül{et 
megőrizvén, követik ugyan a Bárányt bár
merre jártában; de ugyanazon Apokalipc;zis 
szerint, mely róluk ezt megírta, azért is di
cséretreméltók, mert szájukban nem találta
tott hazugság. (Jelen. 14, 5.) Legyenek i1~t 
ebben is igazmondók és ne merjék magukat 
búntelennek állítani. Mert ugyanaz a János, 
aki azt látta, ezt mondja: ,.Ha azt mondjuk, 
hogy nincsen bűnünk, mi magunk csaljuk 
meg rnaQunkat és nincsen bennünk igazság. 
Ha megvalljuk bűneinket: ó hú és igazságos, 
hogy meQbocsássa búneinket és megtisztil
son rotnket minden gonoszságtól. Ha azt 
monniuk. hogy nem vétkeztünk. hazuggá 
tesszük öt és az ó igé ie nincs mibennünk". 
(I. Ján. 1, 8-10.) Ez bizonyára nem erre 
vaQv arra. hanem minden kereszténvre áll, 
tehát a szűzeknek is vállalniok kell. Igy lesz. 
m~k roi'lid hazuQság nélkül, ahogyan a Jele
nések könvve mutatta öket. l!s ezáltal, tnig 
el nem iön az égi dicsöség ragyoQása, fel
emeli őket alacsonv voltuk megvallása. 

50. feiezet. De nehogy valaki ezt a kiielen· 
tf>st felhac;ználva halált hozó biztonsáQérzet
ból vétkezzék és a későbbi kónnvii meQval
lás gondolatával enQedjen a bún vonzásá
nak. tüstént folvtatia: ,.Fiacskáim, ezeket 
azért from nektek. hogy ne vétkezzetek. Oe 
ha valaki vétke7.ett is, van szószólónk az 
AtvánáJ. Jézus Krisztus. az igaz: és ó engesz-
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telés a mi bűneinkért". (L Ján. 2, 1.) Tehát 
senki ne hagyja ott a bűnt visszakívánkozva, 
és ne kösse magát mintegy barátsági szer7.Ő· 
déssei úgy a rosszhoz, hogy jobban essék 
megvallani, mint óvakodni tőle. 

De az emberi gyengeség következtében 
még azokhoz is helopakodnak a bűnök, akik 
gondosan őrizkednek tőlük; ha kicsik is, ha 
kevés is, de nem semmi. Ugyanazok még 
nagyok és súlyosak is lesznek, ha megnöveli 
és súlyosbítja őket a kevélység: viszont ha 
jámbor alázattal támadjuk őket, égi papunk 
igen könnyen megtisztít tőlük. 

Nem vitázom azokkal, akik azt állitják. 
hogy az ember egészen bűn nélkül is marad
hat a földi életben. Nem vitázom, nem mon
dok ellent. Mi talán a magunk nyomorúságá
hoz mérjük az ő nagyságukat, és önmagunk
kal mérvén össze magunkat (I. Kor. 10, 12.). 
őket nem tudjuk megérteni. De azt az egyet 
tudom, hogy azok az általunk még meg nem 
közelitett nagyságok minél nagyobbak, annál 
inkább magalázhatják magukat mindenben, 
hogy Isten előtt kegyelmet találjanak. Mert 
bármilyen nagyok is, "nem nagyobb a szolga 
uránál, sem a tanítvány nem nagyobb mes
terénél". (Ján. 13, 16.) Bizony, ez az úr 
mondta: "Mindeneket átadott nekem Atyám" 
és ez a Mester mondta: "Jöjjetek hozzám 
mindnyá i an, kik elfáradtatok és tanuljatok 
tőlem". És mégis, mit tanuljunk? "Mert sze
líd vagyok" , úgymond "és alázatosszivű." 
(Mt. 11, 27-29.) 

51. fejezet. Itt azt mondhatná valaki: hi
szen e7 a beszéd már nem a szúzességről. 
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hanem az alázatosságról szóll Mintha bizony 
nem az Isten szerinti, hanem valami akármi· 
féle szűzességről kezdtünk volna tárgyalnil 
Minél nagyobbnak látom ezt a kiválóságot, 
annál inkább féltem tolvajától, a kevélység
től, nehogy elvesszen. Tehát a szűzesség 
javát csak Isten őrizheti meg, aki azt adta. 
Isten pedig a szeretet. (1. Ján. 4, 8.) A szü-
7.esség őre tehát a szeretet: az őr laká.sa 
pedig az alázatosság. Az lakik ott, akinek 
Lelke saját szavai szerint a szegényen, a 
megtört lelkűn és a beszédeit félőn nyug
szik. (Iz. 66, 2.) Micsoda ide nem tartozó 
dolgot tettem? Biztosabban meg akarván 
őrizni az általam dicsért erényt, gondoskorl
tam az őr helyéről is. Nem félek azok harag· 
jától, akiket magammal együtt gondosan 
félelemre intek, és bizakodva mondom: 
könnyebben követik a Bárányt (ha nem is 
bármerre jártában, de bizonyára amerre 
képesek) az alázatos házasok, mint a kevély
kedő szüzek. Hogy is követné őt az, aki nem 
akar közeledni hozzá? Vagy hogyan közele
dik hozzá, ha nem jön először tanulni: "mert 
szelíd vagyok és alázatos szívű.'? Akik tehát 
követik őt, azokat a Bárány vezeti bármerre 
jártában, ha előbb helyet talált náluk, ahol 
fejét lehajtsa. Mert egy kevély és álnok V{).· 

laki egyszer azt mondta neki: "Mester, ke· 
vetlek téged, bárhova mégy". De ő azt fe· 
lelte: "A rókáknak oduik vannak, és az ég 
madarainak fészkeik; az Emberfiának pedig 
nincsen, hová fejét lehajtsa". (Mt. 8, 19-20.) 
Róka néven bélyegezte meg a ravasz csa
lárdsáj;!ot. és madár néven az üres felfuva1· 
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kodottságot, melyben nem találta meg 
nyugvóhelyét, a szent alázatosságot. És ezért 
egyáltalán soha nem is ment az úr után az 
olyan, aki az ő követésére ígérkezett, de 
nemcsak egy bizonyos útra, hanem minden· 
hová, amerre csak jár. 

52. fejezet. Hát csak rajta, Isten szűzeí, 
csak rajta: kövessétek a Bárányt, amerre 
csak jár. De előbb jöjjetek hozzá és tanuljá
tok meg, hogy szelíd és alázatosszívű. Ha 
s:z:eretitek, alázatosan jöjjetek hozzá, az alá· 
zatoshoz, és el ne távozzatok tőle, nehogy 
elessetek. Aki fél tőle eltávozni, az így kö
nyörög: "A kevélység lába közelembe ne 
jusson". (35. zsolt. 12.) A magasság útját jár· 
játok, de az alázat lábán. Majd felmagasztalja 
alázatos követőit, aki szívesen leereszkedett 
az elesettekhez. Bízzátok Rá megőrzés végett 
számára megőrzendő ajándékait és erőiteket. 
(58. zsolt. 10.) Ami bűnnek elkövetésétől 

megóvott benneteket, azt úgy vegyétek 
mintha megbocsátotta volna nektek, nehogy 
a vélt kevés elengedés miatt kevésbbé sze· 
ressetek, és a mellüket verő vámosokat vé· 
szes öntetszelgésből lenézzétek. Kipróbált 
erőitekkel óvatosan bánjatok és ne fuval
kodjatok föl azon, amit elbírtatok: ha pedig 
még nem próbáltátok ki, imádkozzatok. 
hogy erőtökön felül kisértésbe ne essetek. 
Akiknél a nyilvánosság előtt jobbak vagy
tok, azokat tartsátok rejtett életükben m'l· 
gasabbrendűeknek. Ha mások jótulajdonsá· 
gait, esetleg talán látatlanban is, jóindula
túan elhiszitek, a tieitek azokkal összevetve 
nem csökkennek. hanem a szeretettól erő· 
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södnek; ha pedig valamelyik még hiányzik, 
annál könnyebben megadatik, minél alázato· 
sabban kívánjátok. Akik állhatatosak közte
tek, például szolgáljanak nektek; akik pedig 
elesnek, a félelmet növeljék bennetek.Amazt 
szeressétek, hogy utánozzátok; ezt gyászol
játok, hogy fel ne fuvalkodjatok. Megigazu
lástokat ne ti állapítsátok meg; vessétek a1á 
magatokat a megigazító Istennek. Mások bű
neit bocsássátok meg, a magatokéért imád· 
kozzatok: az eljövendöket vigyázva kerül 
jétek, az elmúltakat megvallással törüljétek. 

53. fejezet. Ime most már olyanok vagy
tok, hogy a megfogadott és megtartott szü
zességhez többi erényeitek is odaillenek. 
Ime már nemcsak a gyilkosságtól, az ördögi 
áldozatoktól és útálatosságoktól, lopástól, 
rablástól, csalástól, hamis eskütő!, részege~
kedéstől, minden bujaságtól és kapzsiságtól, 
tettetéstől, irigységtől, erőszakosságtól és 
kegyetlenkedéstől tartózkodtok; még a ki
sebb vagy kisebbnek gondolt bűnök is hiá
nyoznak és fel nem ütik fejüket bennetek· 
nálatok nincs sötét arc, kiváncsi tekintet 
zabolátlan nyelv, kihívó nevetés, sikamlós 
tréfa, illetlen tartás, peckes vagy ringó Já
tás. Ti már nem viszonozzátok a rosszat 
rosszal, sem a szidalmat szidalommal (I. Pét. 
3 9.); sőt végül betöltitek a szeretetnek azt 
a mértékét is, hogy életeteket adiátok test· 
véreitekért. (I. Ján. 3, 16.) Ime már ilyenek 
vagytok, mert ilyeneknek is kell lennetek. 
Ha ezek a tulajdonságok iárulnak a szúzes· 
séghez, angyali életre indítják az embereket 
l>s égi életmódot valósítanak meg a földön 
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De minél nagyobbak vagytok, akik olyan 
nagyok vagytok, annál inkább alázzátok 
meg magatokat mindenben, hogy kegyelmet 
találjatok Istennél: nehogy a kevélyeknek 
ellentálljon, a magukat felmagasztalókat 
megalázza, a felfuvalkodottakat a szűk úton 
át ne engedje, és (bár ebben fölösleges az 
aggodalom) nehogy a buzgó szeretet mellöl 
hiányozzék az alázat. 

54. fejezet. Ha tehát elutasítottátok az em· 
berek fiainak házasságát, melyből emberfia
kat szülhettetek volna, akkor teljes szívből 
s?.eressétek az emberek fiainál ékesebbet· 
ráértek; szíveteket nem fogja a házassági 
kötelék. Tekintsétek szerelmestek szépségét; 
gondoljátok el: egyenlő is az Atyá,val, enge· 
delmes is anyjának; az égben is uralkodík, 
rr.eg a földön is szolgál; mindeneknek terem· 
tője és a mindenségbe teremtetett. Nézzétek 
csak, a lélek világánál milyen szép benne 
éppen az, amit a kevélyek kinevetnek: ke· 
resztjének sebei, megdicsőült sebhelyei, ha
lála vére: a hit váltsága, a megváltás bére. 
Gondoljátok csak el, mennyit ér mindez; 
mérjétek meg a szeretet mérlegén; és ~mi 
szereletet a ti menyegzőtökre kellett fordi 
taní, azt mind neki mérjétek vissza. 

55. fejezet. Milyen jó, hogy belső szépség· 
teket kívánja, ahol hatalmat adott nektek 
lsten gyermekeivé lenni (Ján. 1, 12.); nem 
vár tőletek szép testet, hanem szép erköl· 
csöket, melyekkel megfékezitek a testet 
Neki nem lehet hazudni rólatok, hogy fél
tékenységre gyulladjon. Látjátok, milyen 
biztonságban szeretitek? Nem féltek attól 
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hogy hamis gyanú alapján elvesztitek tet· 
szését. A férj és feleség szeretik egymást, 
és amit nem látnak egymásban, attól télnek. 
Nem tudnak biztosan örüini annak sem, ami 
nyilvánvaló, mert titokban többnyire attól 
tartanak, hogy nem úgy van. Ti Kriszt11st 
nem szemmel, csak hitetekkel látjátok; de 
nincs is benne semmi titeket bántó igazság, 
meg nem is féltek, hogy majd öt bántja va
lami hamisság. Ha tehát nagy szeretettel 
tartoznátok házastársatoknak, mennyire kell 
szeretnetek azt, akinek kedvéért a házas· 
társról lemondtatok? Egészen szívetekhP.z 
szegezödjék, aki értetek a keresztre szegez. 
tetett; lelketekből ö kapja meg mindazt, amit 
nem akartatok a házasságnak átengedni 
Nem szabad csak kissé szecetnetek azt, akt 
miatt nem szerelitek azt sem, amit szabad 
lenne. Ha így szeretitek a szelidet és aláza
tosszívút, akkor semmi kevéiységtöl nem fél· 
telek benneteket. 

56. fejezet. Tehát amennyire tőlünk tellett, 
eleget beszéltünk arról a szentségröl is, 
melyböl kifolyólag különösképen szent szü
zeknek (sanctimoniales) mondanak bennete
ket, meg az alázatosságról is, mely megőrzi 
azt, amit bennetek nagynak tartanak. De 
sokkal méltóbb módon, mint ez a mi kis 
munkánk, buzdítson benneteket Istent di· 
csérö himnuszában kevesebb szóval, de 
annál súlyosabb tekintéllyel az a három ifjú, 
kiknek forrón szeretett Uruk a tűzben adott 
enyhülést Mert Isten dícséröiben összekap· 
csolván a szentséget az alázatossággal, nyil
ván tanították, hogy annál inkább kell óva-
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kodni a kevélység csalfaságától, minél szen
tebbül fogadunk meg valamit. Ezért ti is azt 
dícsérjétek, akinek jóvoltából e világ tüzé
nek közepén, bár nem éltek házasságbd.n.. 
mégsem égtek. f:s értünk is könyörögvén, 
"Áldjátok az Urat, szentek és alázatosszí
vűek, dícsérjétek és felette magasztaljátok 
őt mindörökké". (Dán. 3, 87.) 
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